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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 
POZIOM – klasa 8 
PODRĘCZNIK – Repetytorium Ósmoklasisty, wydawnictwo MacMillan 
 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE: 
 

 

OCENA 

 

 

PODSTAWA 

PROGRAMOWA 

NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA 
BARDZO 

DOBRA 
CELUJĄCA 

0%-20% 

wymagań 

21%-46% 

wymagań 

47%-66% 

wymagań 

67%-86% 

wymagań 

86%-99% 

wymagań 

100% i więcej 

wymagań 

WIEDZA: 

SŁOWNICTWO 

 

VOCABULARY 

Uczeń nie spełnia 

wymagań na ocenę 

dopuszczającą, a 

jego braki w 

wiedzy 

uniemożliwiają 

realizację 

podstawy 

programowej w 

klasie programowo 

wyższej. 

Uczeń ma 

trudności  

z zastosowaniem 

najprostszego 

zestawu 

słownictwa w 

danym zakresie. 

Popełnia bardzo 

liczne błędy 

merytoryczne i 

ortograficzne. 

Uczeń stosuje 

tylko podstawowy 

zestaw słownictwa  

w danym zakresie. 

Popełnia błędy 

merytoryczne i 

ortograficzne. 

 

Uczeń w 

większości 

poprawnie 

stosuje 

słownictwo w 

danym zakresie; 

popełnia 

sporadyczne 

błędy 

ortograficzne. 

Uczeń 

poprawnie 

stosuje 

słownictwo w 

danym zakresie; 

zarówno pod 

względem 

merytorycznym 

jak i 

ortograficznym. 

Uczeń 

bezbłędnie i 

swobodnie 

posługuje się 

słownictwem w 

danym zakresie; 

zarówno pod 

względem 

merytorycznym 

jak i 

ortograficznym. 

Uczeń posiada 

bogaty zasób 

słownictwa, 

który może 
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wykraczać poza 

ramy danego 

zakresu. 

GRAMATYKA 

 

GRAMMAR 

Uczeń popełnia 

bardzo liczne 

błędy stosując 

wprowadzone 

struktury 

gramatyczne. 

Pracuje wyłącznie 

z pomocą 

nauczyciela lub 

kolegów: 

naśladuje, 

odwzorowuje 

schematy. 

Uczeń popełnia 

liczne błędy 

stosując 

wprowadzone 

struktury 

gramatyczne. 

Pracuje z 

nieznaczną 

pomocą 

nauczyciela. 

Uczeń w 

większości 

poprawnie 

stosuje 

wprowadzone 

struktury 

gramatyczne. 

Praca ucznia jest 

samodzielna. 

Uczeń 

poprawnie 

stosuje 

wprowadzone 

struktury 

gramatyczne. 

Praca ucznia 

jest 

samodzielna. 

Potrafi dokonać 

autokorekty. 

Uczeń 

swobodnie 

stosuje w 

praktyce 

wprowadzone 

struktury 

gramatyczne. 

Jest 

samodzielny, 

pomaga 

kolegom. 

UMIEJĘTNOŚCI: 

UCZEŃ 

REAGUJE 

USTNIE W 

TYPOWYCH 

SYTUACJACH 

 

SPEAKING 

Uczeń nie spełnia 

wymagań na ocenę 

dopuszczającą, a 

jego braki w 

umiejętnościach 

uniemożliwiają 

realizację 

podstawy 

programowej w 

klasie programowo 

wyższej. 

Uczeń popełnia 

liczne błędy 

wpływające na 

zrozumienie jego 

wypowiedzi. 

Pracuje wyłącznie 

z pomocą 

nauczyciela lub 

kolegów: 

naśladuje, 

powtarza, 

odwzorowuje. 

Uczeń popełnia 

błędy, ale jego 

wypowiedź jest w 

znacznym stopniu 

zrozumiała. 

Pracuje z 

nieznaczną 

pomocą 

nauczyciela. 

Uczeń popełnia 

drobne błędy, a 

jego wypowiedź 

jest w pełni 

zrozumiała. 

Praca ucznia jest 

samodzielna. 

Uczeń 

wypowiada się 

w sposób 

całkowicie  

poprawny i 

zrozumiały. 

Praca ucznia 

jest 

samodzielna. 

Uczeń 

wypowiada się 

w sposób 

poprawny, 

zrozumiały i 

swobodny. Jego 

wypowiedź jest 

bezbłędna pod 

względem 

artykulacyjnym 

i intonacyjnym. 

Praca ucznia 

jest 

samodzielna, 
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pomaga 

kolegom. 

UCZEŃ 

TWORZY 

PROSTE, 

SPÓJNE I 

LOGICZNE 

WYPOWIEDZI 

USTNE 

 

SPEAKING 

Konstruując 

wypowiedzi ustne 

uczeń stosuje 

pojedyncze 

wyrazy, nie 

posługuje się 

pełnymi zdaniami, 

popełniane przez 

niego błędy 

utrudniają 

zrozumienie 

wypowiedzi. 

Pracuje wyłącznie 

z pomocą 

nauczyciela lub 

kolegów: 

naśladuje, 

powtarza, 

odwzorowuje. 

W wypowiedziach 

ustnych uczeń 

popełnia błędy w 

wymowie, ale 

wykazuje 

znajomość 

podstawowego 

zestawu słów. 

Buduje bardzo 

proste zdania. 

Pracuje z 

nieznaczną 

pomocą 

nauczyciela. 

Uczeń 

wypowiada się 

samodzielnie. W 

swojej 

wypowiedzi 

stosuje pełen 

zestaw słów z 

danego zakresu, 

poprawnie 

stosuje 

wymagane 

konstrukcje i 

zwroty. Tworząc 

pełne zdania 

popełnia 

sporadyczne 

błędy. 

Wypowiedzi 

ustne ucznia są 

samodzielne i 

bezbłędne. 

Stosuje 

rozbudowany 

zakres słów z 

danego zakresu, 

poprawnie 

posługuje się 

wymaganymi 

konstrukcjami i 

zwrotami. 

Tworzy pełne 

zdania. 

Wypowiedzi 

ucznia są 

samodzielne i 

bezbłędne. 

Uczeń płynnie 

rozmawia z 

kolegą bądź 

nauczycielem, 

wykorzystując 

zarówno  

podane 

słownictwo jak i 

własne 

pomysły. 

Tworzy pełne 

zdania.  Uczeń 

nie popełnia 

błędów 

artykulacyjnych, 

stosuje 

adekwatną do 

sytuacji 

intonację. 

UCZEŃ 

ROZUMIE 

PROSTE 

WYPOWIEDZI 

PISEMNE 

 

READING 

Uczeń rozumie 

ogólny sens 

zaprezentowanego 

tekstu, gdy ten 

poparty jest 

obrazem, mimiką 

lub gestem. Uczeń 

Uczeń ma 

trudności ze 

zrozumieniem 

szczegółowych 

informacji 

zawartych  w 

tekście, ale 

Uczeń rozumie 

ogólny sens 

wypowiedzi 

pisemnej, a także 

większość 

informacji 

szczegółowych 

Uczeń w pełni 

rozumie treść 

wypowiedzi 

pisemnej - 

ogólny i 

szczegółowy. 

Rozumie 

Uczeń 

bezbłędnie 

rozumie treść 

wypowiedzi 

pisemnych. 

Doskonale 

rozumie 
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rozpoznaje typ 

wypowiedzi 

pisemnej (np. 

email, list, 

opowiadanie), ale 

nie radzi sobie z 

poruszaniem się po 

tekście. Ma bardzo 

duże trudności z 

wyszukaniem w 

tekście informacji 

będących 

odpowiedziami na 

zadane pytania. 

Rozumie tylko 

pojedyncze słowa i 

stwierdzenia. 

 

rozumie ogólną 

treść wypowiedzi 

pisemnej. Ma 

trudności z 

odnalezieniem 

odpowiedzi na 

zadane pytania. 

Odnajduje 

niepełne 

informacje. 

zawartych w 

tekście. 

Poprawnie 

wyszukuje  

w tekście 

większość 

informacji 

będących 

odpowiedziami 

na zadane 

pytania. 

słownictwo jak i 

struktury 

gramatyczne. 

Poprawnie 

wyszukuje w 

tekście 

informacje 

będące 

odpowiedziami 

na zadane 

pytania. 

 

zarówno 

słownictwo, jak 

i konstrukcje 

gramatyczne. 

Bez trudu 

potrafi wybrać 

odpowiednie 

informacje i na 

ich podstawie 

odpowiedzieć 

na zadane 

pytania. Potrafi 

przewidzieć 

treść tekstu na 

podstawie 

tytułu, ilustracji, 

itp. i swobodnie 

o tym 

opowiadać. 

UCZEŃ 

TWORZY 

KRÓTKIE, 

PROSTE, 

SPÓJNE I 

LOGICZNE 

WYPOWIEDZI 

PISEMNE 

 

WRITING 

Uczeń nie potrafi 

samodzielnie 

stworzyć 

wypowiedzi 

pisemnej.  Pracuje 

wyłącznie z 

pomocą 

nauczyciela lub 

kolegów: naśladuje 

i odwzorowuje 

jedynie 

podstawowe 

schematy. 

Konstruując 

wypowiedzi 

pisemne uczeń 

popełnia liczne 

błędy, jednak nie 

zakłócają one 

ogólnego sensu 

przekazywanych 

treści.  

Konstruując 

wypowiedzi 

pisemne uczeń 

popełnia drobne 

błędy.  

Uczeń tworzy 

poprawne pod 

względem 

ortograficznym 

i 

merytorycznym 

wypowiedzi 

pisemne. Praca 

ucznia jest 

samodzielna. 

Uczeń z 

łatwością i 

bezbłędnie 

tworzy 

wypowiedzi 

pisemne na 

podany temat. 

Wypowiedzi 

pisemne ucznia 

cechuje bogaty 

zasób 

słownictwa oraz 

struktur 
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gramatycznych. 

Uczeń jest 

samodzielny, 

pomaga 

kolegom. 

UCZEŃ 

REAGUJE W 

FORMIE 

PROSTEGO 

TEKSTU 

PISANEGO W 

TYPOWYCH 

SYTUACJACH 

 

WRITING 

Konstruując 

wypowiedzi 

pisemne uczeń 

stosuje pojedyncze 

wyrazy, nie 

posługuje się 

pełnymi zdaniami, 

popełnia liczne 

błędy 

ortograficzne. 

Błędy składniowo-

ortograficzne 

utrudniają 

zrozumienie 

wypowiedzi. 

Uczeń pracuje 

wyłącznie z 

pomocą 

nauczyciela lub 

kolegów: 

naśladuje, 

powtarza, 

odwzorowuje. 

W wypowiedziach 

pisemnych uczeń 

popełnia błędy 

ortograficzne, ale 

wykazuje 

znajomość 

podstawowego 

zestawu słów. 

Buduje bardzo 

proste zdania, 

popełniając błędy 

składniowe i 

gramatyczne. 

Pracuje z 

nieznaczną 

pomocą 

nauczyciela. 

Uczeń tworzy 

samodzielne 

wypowiedzi 

pisemne. W 

swojej 

wypowiedzi 

stosuje pełen 

zestaw słów z 

danego zakresu, 

poprawnie 

stosuje 

wymagane 

konstrukcje 

składniowe i 

gramatyczne. 

Tworząc pełne 

zdania (głównie 

pojedyncze) 

popełnia 

sporadyczne 

błędy. 

Wypowiedzi 

pisemne ucznia 

są samodzielne i 

bezbłędne. 

Stosuje 

rozbudowany 

zakres słów z 

danego zakresu, 

poprawnie 

posługuje się 

wymaganymi 

konstrukcjami 

składniowymi i 

gramatycznymi. 

Posługuje się 

zdaniami 

złożonymi. 

Wypowiedzi 

pisemne ucznia 

są samodzielne i 

bezbłędne pod 

względem 

merytorycznym 

i logicznym. 

Uczeń 

swobodnie 

posługuje się 

słowem 

pisanym, 

układając zdania 

złożone.  Uczeń 

nie popełnia 

błędów 

składniowych, 

gramatycznych 

ani 

ortograficznych. 

Jego 

wypowiedzi są 

adekwatne do 

sytuacji, m. in. 

rozróżnia styl 

formalny i 
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nieformalny 

wypowiedzi. 

UCZEŃ 

ROZUMIE 

PROSTE 

WYPOWIEDZI 

USTNE 

 

LISTENING 

Uczeń ma duże 

trudności ze 

zrozumieniem 

wypowiedzi 

ustnych, gdy te nie 

poparte są 

obrazem, gestem 

czy mimiką. 

Rozumie 

pojedyncze słowa i 

zwroty. Pracuje 

wyłącznie z 

pomocą 

nauczyciela lub 

kolegów. 

Uczeń ma 

trudności ze 

zrozumieniem 

wypowiedzi 

ustnych. Rozumie 

ogólny sens 

przekazu, ale nie 

potrafi wskazać 

informacji 

szczegółowych. 

Pracuje z pomocą 

nauczyciela. 

W większości 

poprawnie 

wykonuje 

zadania ze 

słuchu. Popełnia 

drobne błędy. 

Pracuje 

samodzielnie. 

W pełni 

poprawnie 

rozumie 

wypowiedzi 

ustne. Pracuje 

samodzielnie. 

Uczeń 

bezbłędnie 

rozumie 

wypowiedzi 

ustne. Podczas 

wykonywania 

zadań ze słuchu 

potrafi 

uzasadnić swoją 

decyzję. 
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 
 

OCENA dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział 1 CZŁOWIEK 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje dane 
personalne, nazwy 
ubrań i innych rzeczy 
osobistych, określa 
okresy życia 
człowieka. 

 Słabo zna i z trudem 
podaje podstawowe 
przymiotniki opisujące 
ludzi: wygląd 
zewnętrzny i cechy 
charakteru. 

 Słabo zna i z trudem 
podaje słownictwo 
opisujące uczucia i 
emocje oraz 
umiejętności i 
zainteresowania. 

 Słabo zna i z trudem 
podaje wybrane 
czasowniki złożone 
(Phrasal verbs). 

 Ma trudności z 
poprawnym 
tworzeniem zdań z 
czasownikami to be 

 Częściowo zna i podaje 
dane personalne, nazwy 
ubrań i innych rzeczy 
osobistych, określa 
okresy życia człowieka. 

 Popełniając dość liczne 
błędy, podaje 
podstawowe 
przymiotniki opisujące 
ludzi: wygląd zewnętrzny 
i cechy charakteru. 

 Z pewnym trudem 
podaje słownictwo 
opisujące uczucia i 
emocje oraz 
umiejętności i 
zainteresowania. 

 Częściowo zna i podaje 
wybrane czasowniki 
złożone (Phrasal verbs). 

 Ma pewne trudności z 
poprawnym tworzeniem 
zdań z czasownikami to 
be oraz have got w 
czasie Present Simple. 

 Częściowo zna i nie 
zawsze poprawnie 

 W większości zna i na 
ogół poprawnie podaje 
dane personalne, 
nazwy ubrań i innych 
rzeczy osobistych, 
określa okresy życia 
człowieka. 

 Popełniając drobne 
błędy, podaje 
podstawowe 
przymiotniki opisujące 
ludzi wygląd 
zewnętrzny i cechy 
charakteru. 

 Popełniając drobne 
błędy, podaje 
słownictwo opisujące 
uczucia i emocje oraz 
umiejętności i 
zainteresowania. 

 Zna i przeważnie 
poprawnie podaje 
wymagane czasowniki 
złożone (Phrasal 
verbs). 

 Tworzy i na ogół 
poprawnie stosuje 

 Zna i poprawnie podaje 
dane personalne, 
nazwy ubrań i innych 
rzeczy osobistych, 
określa okresy życia 
człowieka. 

 Swobodnie podaje 
podstawowe 
przymiotniki opisujące 
ludzi: wygląd 
zewnętrzny i cechy 
charakteru. 

 Podaje i poprawnie 
stosuje słownictwo 
opisujące uczucia i 
emocje oraz 
umiejętności i 
zainteresowania. 

 Zna i poprawnie podaje 
wymagane czasowniki 
złożone (Phrasal 
verbs). 

 Tworzy i poprawnie 
stosuje zdania z 
czasownikami to be 
oraz have got w czasie 
Present Simple. 

 W pełni (100%) 
opanował środki 
językowe w 
zakresie tematu 
Człowiek (str. 4-11) 

 Wiedza ucznia 
może wykraczać 
poza ramy 
przewidziane w 
programie 
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oraz have got w czasie 
Present Simple. 

 Słabo zna i na ogół 
poprawnie stosuje 
zaimki osobowe, 
przymiotniki i zaimki 
dzierżawcze.  

 Nieudolnie posługuje 
się konstrukcją There 
is/There are. 
 

stosuje zaimki osobowe, 
przymiotniki i zaimki 
dzierżawcze.  

 Czasem popełniając 
błędy, posługuje się 
konstrukcją There 
is/There are. 

zdania z czasownikami 
to be oraz have got w 
czasie Present Simple. 

 Zna i na ogół 
poprawnie stosuje 
zaimki osobowe, 
przymiotniki i zaimki 
dzierżawcze.  

 Popełniając drobne 
błędy, posługuje się 
konstrukcją There 
is/There are. 
 

 Zna i poprawnie 
stosuje zaimki 
osobowe, przymiotniki 
i zaimki dzierżawcze.  

 Bez trudu posługuje się 
konstrukcją There 
is/There are. 
 

Słuchanie  Ma trudności z 
rozumieniem 
ogólnego sensu 
wypowiedzi. 

 Często popełnia błędy 
w wyszukiwaniu 
prostych informacji w 
wypowiedzi. 

 Z dużą trudnością 
znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy. 

 Z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez większego trudu 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi. 
 

 Bez problemu rozumie 
ogólny sens prostych i 
bardziej złożonych 
wypowiedzi. 

 Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi. 
 

 Uczeń bezbłędnie 
(w 100%) wykonuje 
zadania związane z 
rozumieniem ze 
słuchu w zakresie 
tematu Człowiek 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać 
poza ramy 
przewidziane w 
programie 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem 

 Najczęściej rozumie sens 
prostych tekstów. 

 Rozumie sens prostych 
tekstów. 

 Bez trudu rozumie 
ogólny sens tekstów. 

 Uczeń w pełni 
(100%) opanował 
umiejętność 
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ogólnego sensu 
prostych tekstów. 

 Z trudnością znajduje 
w tekście określone 
informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 
 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej. 

 

 Bez większego trudu 
znajduje w tekście 
określone informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej. 
 

 Z łatwością znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

 

rozumienia tekstów 
pisanych 

Mówienie  Popełniając liczne 
błędy zaburzające 
komunikację, 
nieudolnie tworzy 
proste wypowiedzi 
ustne: posługując się 
podstawowymi 
przymiotnikami 
opisuje wygląd 
zewnętrzny ludzi, ich 
ubrania oraz cechy 
charakteru, wyraża 
swoje opinie oraz 
uczucia i emocje 
odnośnie krewnych i 
przyjaciół, a także 
świąt i uroczystości. 

 

 Czasami popełniając 
błędy częściowo 
zaburzające 
komunikację, tworzy 
proste wypowiedzi 
ustne: posługując się 
podstawowymi 
przymiotnikami opisuje 
wygląd zewnętrzny ludzi, 
ich ubrania oraz cechy 
charakteru, wyraża 
swoje opinie oraz 
uczucia i emocje 
odnośnie krewnych i 
przyjaciół, a także świąt i 
uroczystości. 

 

 Popełniając nieliczne 
błędy w zasadzie 
niezaburzające 
komunikacji, tworzy 
proste i bardziej 
złożone wypowiedzi 
ustne: opisuje wygląd 
zewnętrzny ludzi, ich 
ubrania oraz cechy 
charakteru, wyraża 
swoje opinie oraz 
uczucia i emocje 
odnośnie krewnych i 
przyjaciół, a także świąt 
i uroczystości. 

 

 Tworzy proste i 
bardziej złożone 
wypowiedzi ustne: 
opisuje wygląd 
zewnętrzny ludzi, ich 
ubrania oraz cechy 
charakteru, wyraża 
swoje opinie oraz 
uczucia i emocje 
odnośnie krewnych i 
przyjaciół, a także świąt 
i uroczystości; 
ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 
 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
zakresie tematu 
Człowiek 

 Wypowiedzi ucznia 
są spójne pod 
względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedzi ucznia 
cechuje bogaty 
zasób słownictwa, 
które może 
wykraczać poza 
ramy przewidziane 
w programie 

 Wypowiedzi ucznia 
są bezbłędne 

 Wypowiedzi ustne 
ucznia cechuje 
właściwy akcent i 
intonacja 
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Pisanie  Popełniając liczne 
błędy zaburzające 
komunikację, tworzy 
często z pomocą 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje ludzi, ich 
wygląd zewnętrzy i 
cechy charakteru, 
podaje dane osobowe 
oraz informacje o 
rodzinie, wyraża 
opinie odnośnie 
wyglądu i cech 
charakteru, pisze e-
mail z opisem osoby. 

 

 Popełniając dość liczne 
błędy, tworzy, sam lub z 
pomocą, bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje ludzi, ich wygląd 
zewnętrzy i cechy 
charakteru, podaje dane 
osobowe oraz 
informacje o rodzinie, 
wyraża opinie odnośnie 
wyglądu i cech 
charakteru, pisze e-mail 
z opisem osoby. 

 

 Popełniając nieliczne w 
na ogół niezaburzające 
komunikacji błędy, 
samodzielnie tworzy 
proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje ludzi, 
ich wygląd zewnętrzy i 
cechy charakteru, 
podaje dane osobowe 
oraz  informacje o 
rodzinie, wyraża opinie 
odnośnie wyglądu i 
cech charakteru, pisze 
e-mail z opisem osoby. 

 

 Samodzielnie, stosując 
bogate słownictwo, 
tworzy krótkie i 
bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje ludzi, ich 
wygląd zewnętrzy i 
cechy charakteru, 
podaje dane osobowe 
oraz  informacje o 
rodzinie, wyraża opinie 
odnośnie wyglądu i 
cech charakteru, pisze 
e-mail z opisem osoby; 
ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
formie pisemnej w 
zakresie tematu 
Człowiek 

 Wypowiedź 
pisemna jest spójna 
pod względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedź 
pisemną ucznia 
cechuje bogaty 
zasób środków 
językowych, które 
mogą wykraczać 
poza ramy 
przewidziane w 
programie 

 Wypowiedź 
pisemna ucznia 
pozbawiona jest 
błędów 
ortograficznych i 
interpunkcyjnych 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach: 

 Nieudolnie 
przedstawia siebie, 
swoich przyjaciół, 
członków swojej 
rodziny oraz 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach: 

 Popełniając dość liczne 
błędy, przedstawia 
siebie, swoich przyjaciół, 
członków swojej rodziny 
oraz nawiązuje kontakty 
towarzyskie. 

 Bez większego 
problemu reaguje 
zarówno w prostych, 
jak i bardziej złożonych 
sytuacjach: 

 Popełniając drobne 
błędy, przedstawia 
siebie, swoich 

 Bez problemu reaguje 
zarówno w prostych, 
jak i złożonych 
sytuacjach: 

 Poprawnie przedstawia 
siebie, swoich 
przyjaciół, członków 
swojej rodziny oraz 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą reaguje w 
sytuacjach 
związanych z 
zakresem 
tematycznym 
Człowiek 
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nawiązuje kontakty 
towarzyskie. 

 Uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie 
danych osobowych, 
wyglądu 
zewnętrznego, cech 
charakteru i 
zainteresowań; 
popełnia liczne błędy. 

 Popełniając liczne 
błędy, składa życzenia 
i gratulacje, wyraża 
uczucia i emocje oraz 
stosuje formy 
grzecznościowe. 

 

 Uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie 
danych osobowych, 
wyglądu zewnętrznego, 
cech charakteru i 
zainteresowań, czasem 
popełniając błędy. 

 Nie zawsze poprawnie 
składa życzenia i 
gratulacje, wyraża 
uczucia i emocje oraz 
stosuje formy 
grzecznościowe. 

przyjaciół, członków 
swojej rodziny oraz 
nawiązuje kontakty 
towarzyskie. 

 Bez trudu uzyskuje i 
przekazuje informacje 
odnośnie danych 
osobowych, wyglądu 
zewnętrznego, cech 
charakteru i 
zainteresowań, czasem 
nieliczne błędy. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, składa życzenia i 
gratulacje, wyraża 
uczucia i emocje oraz 
stosuje formy 
grzecznościowe. 
 

nawiązuje kontakty 
towarzyskie. 

 Bez trudu i bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie 
danych osobowych, 
wyglądu 
zewnętrznego, cech 
charakteru i 
zainteresowań. 

 Prawidłowo składa 
życzenia i gratulacje, 
wyraża uczucia i 
emocje oraz stosuje 
formy grzecznościowe. 

 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać 
poza te 
przewidziane w 
programie 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

 Nieudolnie, 
popełniając liczne 
błędy przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych,  

 Nieudolnie, 
popełniając liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, a 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 

 Przekazuje w języku 
polskim lub angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, a także 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 

 Bez większego trudu 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

 Przekazuje w języku 
polskim lub angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, ja 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 

 Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych 

 Swobodnie i 
bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie. przekazuje 
w języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą 
przekazuje 
informacje w języku 
angielskim w 
zadanym zakresie 
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także przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

polskim; popełnia dość 
liczne błędy  

 

języku polskim; 
popełnia drobne błędy 

 

sformułowane w 
języku polskim. 

 

 

 

OCENA dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział 2 MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i popełnia 
liczne błędy, podając 
nazwy pomieszczeń i 
elementów 
wyposażenia domu. 

 Słabo zna i nieudolnie 
określa rodzaje 
domów. 

 Słabo zna i z trudem 
podaje nazwy prac 
domowych. 

 Słabo zna wybrane 
rzeczowniki złożone 
(Compound nouns) i 
często niepoprawnie 
używa ich w zdaniach. 

 Popełniając liczne 
błędy, buduje zdania 
w czasach Present 
Simple oraz Present 
Continuous. 

 Częściowo zna i 
popełnia dość liczne 
błędy, podając nazwy 
pomieszczeń i 
elementów 
wyposażenia domu. 

 Częściowo zna i określa 
rodzaje domów 
popełniając dość liczne 
błędy. 

 Popełniając dość liczne 
błędy, podaje nazwy 
prac domowych. 

 Częściowo zna wybrane 
rzeczowniki złożone 
(Compound nouns) i 
używa ich w zdaniach, 
popełniając dość liczne 
błędy. 

 Buduje zdania w 
czasach Present Simple 

 Na ogół poprawnie 
podaje nazwy 
pomieszczeń i 
elementów 
wyposażenia domu. 

 Zna i określa rodzaje 
domów, popełniając 
nieliczne błędy. 

 Na ogół poprawnie 
podaje nazwy prac 
domowych. 

 Zna wybrane 
rzeczowniki złożone 
(Compound nouns) i 
na ogół prawidłowo 
używa ich w zdaniach. 

 Bez większego trudu i 
na ogół poprawnie 
buduje zdania w 
czasach Present Simple 

 Z łatwością i 
bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie podaje 
nazwy pomieszczeń i 
elementów 
wyposażenia domu. 

 Zna i bezbłędnie lub 
prawie bezbłędnie 
określa rodzaje 
domów. 

 Z łatwością i 
bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie podaje 
nazwy prac 
domowych. 

 Zna wybrane 
rzeczowniki złożone 
(Compound nouns) i 
poprawnie używa ich 
w zdaniach. 

 W pełni (100%) 
opanował środki 
językowe w zakresie 
tematu Miejsce 
zamieszkania  (str. 
12-19) 

 Wiedza ucznia może 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 
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 Słabo rozróżnia i zna 
zasady stosowania 
czasów Present Simple 
oraz Present 
Continuous; popełnia 
liczne błędy posługując 
się nimi w 
wypowiedziach. 

oraz Present 
Continuous, popełniając 
dość liczne błędy. 

 Częściowo rozróżnia i 
zna zasady stosowania 
czasów Present Simple 
oraz Present 
Continuous, nie zawsze 
poprawnie posługuje się 
nimi w wypowiedziach. 

 

oraz Present 
Continuous. 

 Rozróżnia i zna zasady 
stosowania czasów 
Present Simple oraz 
Present Continuous, 
posługuje się nimi w 
wypowiedziach, 
popełniając drobne 
błędy. 

 

 Z łatwością i 
poprawnie buduje 
zdania w czasach 
Present Simple oraz 
Present Continuous. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje w 
wypowiedziach zasady 
posługiwania się 
czasami Present 
Simple oraz Present 
Continuous. 

Słuchanie  Słabo rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi.  

 Często popełnia błędy 
w wyszukiwaniu 
prostych informacji w 
wypowiedzi. 

 Mimo pomocy z dużą 
trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy. 

 Z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi.  

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez większego trudu 
znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi. 
 

 Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i 
złożonych wypowiedzi. 

 Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi. 
 

 Uczeń bezbłędnie 
(w 100%) wykonuje 
zadania związane z 
rozumieniem ze 
słuchu w zakresie 
tematu Miejsce 
zamieszkania 

 Umiejętności ucznia 

mogą wykraczać 

poza ramy 

przewidziane w 

programie 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem 
ogólnego sensu 
prostych tekstów. 

 Najczęściej rozumie 
ogólny sens prostych 
tekstów. 

 Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

 Zazwyczaj poprawnie 
znajduje w tekście 
określone informacje. 

 Bez trudu rozumie 
ogólny sens tekstu 

 Z łatwością znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Uczeń w pełni (100%) 
opanował 
umiejętność 
rozumienia tekstów 
pisanych 
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 Z trudnością znajduje 
w tekście określone 
informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej. 

 Mimo pomocy, z 
trudnością rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu oraz 
układa informacje we 
właściwej kolejności. 
 

 Czasem popełniając 
błędy znajduje w tekście 
określone informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej 

 Czasem popełniając 
błędy, rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu oraz 
układa informacje we 
właściwej kolejności. 
 

 Popełniając drobne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu oraz 
układa informacje we 
właściwej kolejności. 
 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

 Z łatwością rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu oraz 
układa informacje we 
właściwej kolejności. 

 

Mówienie  Nieudolnie tworzy 
proste wypowiedzi 
ustne, popełniając 
błędy zaburzające 
komunikację: opisuje 
dom, jego okolice i 
wyposażenie domu, 
wyraża swoje opinie 
na temat domów i ich 
wyposażenia. 

 Nieudolnie 
przedstawia swoje 
intencje i marzenia 
dotyczące miejsca 
zamieszkania. 

 Z trudem, popełniając 
liczne błędy 
przedstawia fakty 

 Z pewnym trudem 
tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
błędy czasem zaburzają 
komunikację: opisuje 
dom, jego okolice i 
wyposażenie domu, 
wyraża swoje opinie na 
temat domów i ich 
wyposażenia. 

 Przedstawia swoje 
intencje i marzenia 
dotyczące miejsca 
zamieszkania, 
popełniając dość liczne 
błędy. 

 Popełniając dość liczne 
błędy przedstawia fakty 

 Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając błędy nie 
zaburzające 
komunikacji: opisuje 
dom, jego okolice i 
wyposażenie domu, 
wyraża swoje opinie 
na temat domów i ich 
wyposażenia. 

 Przedstawia swoje 
intencje i marzenia 
dotyczące miejsca 
zamieszkania, 
popełniając nieliczne 
błędy. 

 Popełniając nieliczne 
błędy przedstawia 

 Swobodnie tworzy 
proste i bardziej 
złożone wypowiedzi 
ustne, ewentualne 
drobne błędy nie 
zaburzają komunikacji: 
opisuje dom, jego 
okolice i wyposażenie 
domu, wyraża swoje 
opinie na temat 
domów i ich 
wyposażenia.. 

 Swobodnie 
przedstawia swoje 
intencje i marzenia 
dotyczące miejsca 
zamieszkania. 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
zakresie tematu 
Miejsce zamieszkania 

 Wypowiedzi ucznia 
są spójne pod 
względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedzi ucznia 
cechuje bogaty zasób 
słownictwa, które 
może wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

 Wypowiedzi ucznia 
są bezbłędne 
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dotyczące miejsca 
zamieszkania. 

 Z trudem opisuje 
swoje upodobania 
dotyczące prac 
domowych. 
 

dotyczące miejsca 
zamieszkania. 

 Opisuje swoje 
upodobania dotyczące 
prac domowych., 
popełniając dość liczne 
błędy. 

 

fakty dotyczące 
miejsca zamieszkania. 

 Opisuje swoje 
upodobania dotyczące 
prac domowych., 
popełniając drobne 
błędy. 

 

 Swobodnie 
przedstawia fakty 
dotyczące miejsca 
zamieszkania. 

 Płynnie opisuje swoje 
upodobania dotyczące 
prac domowych. 

 

 Wypowiedzi ustne 
ucznia cechuje 
właściwy akcent i 
intonacja 

Pisanie  Popełniając liczne 
błędy zakłócające 
komunikację, tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje miejsce 
zamieszkania i jego 
wyposażenie oraz 
przedstawia fakty 
dotyczące rożnych 
domów. 

 Nieudolnie wyraża i 
uzasadnia opinie na 
temat domów i prac 
domowych. 

 Z trudem, popełniając 
liczne błędy pisze list z 
opisem domu 
dziadków. 

 

 Popełniając dość liczne, 
częściowo zaburzające 
komunikację, błędy, 
tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje miejsce 
zamieszkania i jego 
wyposażenie oraz 
przedstawia fakty 
dotyczące rożnych 
domów. 

 Popełniając dość liczne 
błędy, uzasadnia opinie 
na temat domów i prac 
domowych. 

 Popełniając dość liczne 
błędy pisze list z opisem 
domu dziadków. 

 

 Popełniając drobne 
błędy niezaburzające 
komunikacji, tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
miejsce zamieszkania i 
jego wyposażenie oraz 
przedstawia fakty 
dotyczące rożnych 
domów. 

 Popełniając drobne 
błędy wyraża i 
uzasadnia opinie na 
temat domów i prac 
domowych. 

 Pisze list z opisem 
domu dziadków, 
drobne błędy na ogół 
nie zaburzają 
komunikacji. 

 

 Samodzielnie i 
stosując bogate 
słownictwo, tworzy 
krótkie i bardziej 
złożone wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
miejsce zamieszkania i 
jego wyposażenie oraz 
przedstawia fakty 
dotyczące rożnych 
domów; ewentualne 
drobne błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

 Swobodnie wyraża i 
uzasadnia opinie na 
temat domów i prac 
domowych. 

 Swobodnie, stosując 
urozmaicone 
słownictwo i struktury 
pisze list z opisem 
domu dziadków. 

 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
formie pisemnej w 
zakresie tematu 
Miejsce zamieszkania 

 Wypowiedź pisemna 
jest spójna pod 
względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedź pisemną 
ucznia cechuje 
bogaty zasób 
środków językowych, 
które mogą 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 

 Wypowiedź pisemna 
ucznia pozbawiona 
jest błędów 
ortograficznych i 
interpunkcyjnych 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 

 Popełniając nieliczne 
błędy w zasadzie 

 Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą reaguje w 
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popełniając błędy 
zakłócające 
komunikację: 

 Z trudem uzyskuje i 
przekazuje informacje 
odnośnie domu, jego 
wyposażenia oraz 
wykonywania prac 
domowych. 

 Nieudolnie wyraża 
opinie na temat 
różnych domów i ich 
wyposażenia oraz 
wykonywania prac 
domowych, pyta o 
opinie, zgadza się lub 
nie z opiniami. 

 Nieudolnie 
proponuje, przyjmuje 
lub odrzuca 
propozycje dotyczące 
wyposażenia różnych 
domów. 

 

popełniając błędy 
częściowo zakłócające 
komunikację:  

 Popełniając dość liczne 
błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje 
odnośnie domu, jego 
wyposażenia oraz 
wykonywania prac 
domowych. 

 Czasem popełniając 
błędy, wyraża opinie na 
temat różnych domów i 
ich wyposażenia oraz 
wykonywania prac 
domowych, pyta o 
opinie, zgadza się lub 
nie z opiniami. 

 Czasem popełniając 
błędy, proponuje, 
przyjmuje lub odrzuca 
propozycje dotyczące 
wyposażenia różnych 
domów. 
 

niezakłócające 
komunikacji, reaguje 
w prostych i 
złożonych sytuacjach: 

 Uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie 
domu, jego 
wyposażenia oraz 
wykonywania prac 
domowych. 

 Popełniając drobne 
błędy, wyraża opinie 
na temat różnych 
domów i ich 
wyposażenia oraz 
wykonywania prac 
domowych, pyta o 
opinie, zgadza się lub 
nie z opiniami. 

 Popełniając drobne 
błędy, proponuje, 
przyjmuje lub odrzuca 
propozycje dotyczące 
wyposażenia różnych 
domów. 

 

sytuacjach, 
ewentualne drobne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji: 

 Z łatwością uzyskuje i 
przekazuje informacje 
odnośnie domu, jego 
wyposażenia oraz 
wykonywania prac 
domowych. 

 Swobodnie wyraża 
opinie na temat 
różnych domów i ich 
wyposażenia oraz 
wykonywania prac 
domowych, pyta o 
opinie, zgadza się lub 
nie zgadza się z 
opiniami. 

 Swobodnie 
proponuje, przyjmuje 
lub odrzuca 
propozycje dotyczące 
wyposażenia różnych 
domów. 

 

sytuacjach 
związanych z 
zakresem 
tematycznym Miejsce 
zamieszkania 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
te przewidziane w 
programie 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

 Nieudolnie, 
popełniając liczne 
błędy przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych.  

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 

 Przekazuje w języku 
polskim lub angielskim 

 Bez większego trudu 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

 Przekazuje w języku 
polskim lub angielskim 

 Bez trudu przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych. 

 Swobodnie i 
bezbłędnie lub niemal 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą przekazuje 
informacje w języku 
angielskim w 
zadanym zakresie 
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 Nieudolnie, 
popełniając liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, a 
także przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, a także 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim; popełnia dość 
liczne błędy.  

 

informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim; 
popełnia drobne 
błędy. 

 

bezbłędnie. przekazuje 
w języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

Uczeń rozwiązuje test z rozdziałów 1 i 2. 

 
 

OCENA dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział 3 EDUKACJA 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje nazwy 
pomieszczeń 
szkolnych, 
przedmiotów 
nauczania oraz 
przyborów szkolnych. 

 Słabo zna słownictwo 
opisujące życie szkoły 
i zajęcia pozalekcyjne.  

 Słabo zna i z trudem 
podaje wybrane 

 Częściowo zna i umie 
podać nazwy 
pomieszczeń 
szkolnych, 
przedmiotów 
nauczania oraz 
przyborów szkolnych. 

 Popełnia dość liczne 
błędy podając 
słownictwo opisujące 
życie szkoły i zajęcia 
pozalekcyjne.  

 Zna i z drobnymi 
błędami umie podać 
nazwy pomieszczeń 
szkolnych, 
przedmiotów 
nauczania oraz 
przyborów szkolnych. 

 Dobrze zna słownictwo 
opisujące życie szkoły i 
zajęcia pozalekcyjne; 
popełnia nieliczne 
błędy.  

 Swobodnie i 
bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie podaje 
nazwy pomieszczeń 
szkolnych, 
przedmiotów 
nauczania oraz 
przyborów szkolnych. 

 Swobodnie posługuje 
się słownictwem 
opisującym życie 

 W pełni (100%) 
opanował środki 
językowe w zakresie 
tematu Edukacja (str. 
22-29) 

 Wiedza ucznia może 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 
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czasowniki złożone 
(Phrasal verbs). 

 Słabo zna i z trudem 
podaje wybrane 
czasowniki 
nieregularne. 

 Popełniając liczne 
błędy, buduje zdania 
w czasach Past Simple 
oraz Past Continuous. 

 Słabo rozróżnia i zna 
zasady stosowania 
czasów Past Simple 
oraz Past Continuous; 
popełnia liczne błędy 
posługując się nimi w 
wypowiedziach. 

 Popełniając liczne 
błędy stosuje wybrane 
wyrażenia: 
przymiotniki z 
przyimkami oraz 
czasowniki z 
przyimkami. 

 

 Częściowo zna i 
popełniając dość liczne 
błędy podaje wybrane 
czasowniki złożone 
(Phrasal verbs). 

 Częściowo zna i podaje 
wybrane czasowniki 
nieregularne. 

 Buduje zdania w 
czasach Past Simple 
oraz Past Continuous, 
popełniając dość liczne 
błędy. 

 Częściowo rozróżnia i 
zna zasady stosowania 
czasów Past Simple 
oraz Past Continuous, 
nie zawsze poprawnie 
posługuje się nimi w 
wypowiedziach. 

 Czasem popełniając 
błędy. stosuje wybrane 
wyrażenia: 
przymiotniki z 
przyimkami oraz 
czasowniki z 
przyimkami. 

 

 Zna i podaje 
wymagane czasowniki 
złożone (Phrasal 
verbs), popełnia 
nieliczne błędy. 

 Zna wymagane 
czasowniki złożone 
(Phrasal verbs) i 
zazwyczaj poprawnie 
je stosuje. 

 Bez większego trudu i 
na ogół poprawnie 
buduje zdania w 
czasach Past Simple 
oraz Past Continuous. 

 Rozróżnia i zna zasady 
stosowania czasów 
Past Simple oraz Past 
Continuous, posługuje 
się nimi w 
wypowiedziach, 
popełniając drobne 
błędy. 

 Zna i poprawnie 
stosuje wymagane 
wyrażenia: 
przymiotniki z 
przyimkami oraz 
czasowniki z 
przyimkami. 

 

szkoły i zajęcia 
pozalekcyjne.  

 Zna i swobodnie 
podaje wymagane 
czasowniki złożone 
(Phrasal verbs). 

 Zna i poprawnie 
stosuje wymagane 
czasowniki złożone 
(Phrasal verbs). 

 Z łatwością i 
poprawnie buduje 
zdania w czasach Past 
Simple oraz Past 
Continuous. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje w 
wypowiedziach zasady 
posługiwania się 
czasami Past Simple 
oraz Past Continuous. 

 Swobodnie i 
poprawnie stosuje 
wymagane wyrażenia: 
przymiotniki z 
przyimkami oraz 
czasowniki z 
przyimkami. 
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Słuchanie  Słabo rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi.  

 Często popełnia błędy 
w wyszukiwaniu 
prostych informacji w 
wypowiedzi 

 Mimo pomocy z dużą 
trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy 

 Z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 

 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi.  

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez większego trudu 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 

 

 Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i 
złożonych wypowiedzi. 

 Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

 Uczeń bezbłędnie (w 
100%) wykonuje 
zadania związane z 
rozumieniem ze 
słuchu w zakresie 
tematu Edukacja 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem 
ogólnego sensu 
prostych tekstów. 

 Z trudnością znajduje 
w tekście określone 
informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa kontekst 
wypowiedzi pisemnej. 

 Mimo pomocy, z 
trudnością rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

 Najczęściej rozumie 
ogólny sens prostych 
tekstów. 

 Czasem popełniając 
błędy znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa kontekst 
wypowiedzi pisemnej. 

 Czasem popełniając 
błędy, rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

 Bez większego trudu 
znajduje w tekście 
określone informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa kontekst 
wypowiedzi pisemnej. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

 Bez trudu rozumie 
ogólny sens tekstu 

 Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

 Z łatwością rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 

 Uczeń w pełni (100%) 
opanował 
umiejętność 
rozumienia tekstów 
pisanych 

Mówienie  Nieudolnie tworzy 
proste wypowiedzi 
ustne: opisuje szkołę, 
jej pomieszczenia oraz 
przybory szkolne, 

 Z pewnym trudem 
tworzy proste 
wypowiedzi ustne: 
opisuje szkołę, jej 
pomieszczenia oraz 

 Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając błędy na 
ogół niezaburzające 
komunikacji: opisuje 

 Swobodnie tworzy 
proste i bardziej 
złożone wypowiedzi 
ustne, ewentualne 
drobne błędy nie 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
zakresie tematu 
Edukacja 
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przedstawia fakty 
odnosząc się do 
uczenia się i życia 
szkoły, przedstawia 
intencje i marzenia 
dotyczące planowanej 
wycieczki szkolnej, 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat 
przedmiotów 
szkolnych, życia szkoły 
oraz zajęć 
pozalekcyjnych; liczne 
błędy zaburzają 
komunikację. 

 

przybory szkolne, 
przedstawia fakty 
odnosząc się do 
uczenia się i życia 
szkoły, przedstawia 
intencje i marzenia 
dotyczące planowanej 
wycieczki szkolnej, 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat 
przedmiotów 
szkolnych, życia szkoły 
oraz zajęć 
pozalekcyjnych; błędy 
czasem zaburzają 
komunikację. 

 

szkołę, jej 
pomieszczenia oraz 
przybory szkolne, 
przedstawia fakty 
odnosząc się do 
uczenia się i życia 
szkoły, przedstawia 
intencje i marzenia 
dotyczące planowanej 
wycieczki szkolnej, 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat 
przedmiotów 
szkolnych, życia 
szkoły oraz zajęć 
pozalekcyjnych. 
 

zaburzają komunikacji: 
opisuje szkołę, jej 
pomieszczenia oraz 
przybory szkolne; 
przedstawia fakty 
odnosząc się do 
uczenia się i życia 
szkoły; przedstawia 
intencje i marzenia 
dotyczące planowanej 
wycieczki szkolnej, 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat 
przedmiotów 
szkolnych, życia szkoły 
oraz zajęć 
pozalekcyjnych. 
 

 Wypowiedzi ucznia są 
spójne pod względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedzi ucznia 
cechuje bogaty zasób 
słownictwa, które 
może wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

 Wypowiedzi ucznia są 
bezbłędne 

 Wypowiedzi ustne 
ucznia cechuje 
właściwy akcent i 
intonacja 

Pisanie  Mimo pomocy 
popełniając liczne 
błędy zakłócające 
komunikację, tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opowiada o 
czynnościach z 
przeszłości, 
relacjonując 
wycieczkę szkolną; 
przedstawia fakty z 
teraźniejszości i 
przeszłości odnosząc 
się do uczenia się, 

 Tworzy, sam lub z 
pomocą nauczyciela, 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opowiada o 
czynnościach z 
przeszłości, 
relacjonując wycieczkę 
szkolną; przedstawia 
fakty z teraźniejszości i 
przeszłości odnosząc 
się do uczenia się, 
życia szkoły, zajęć 
pozalekcyjnych; 
opisuje swoje 

 Popełniając nieliczne w 
zasadzie 
niezakłócające 
komunikacji błędy, 
tworzy samodzielnie 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: opowiada o 
czynnościach z 
przeszłości, 
relacjonując wycieczkę 
szkolną; przedstawia 
fakty z teraźniejszości i 
przeszłości odnosząc 
się do uczenia się, 
życia szkoły, zajęć 

 Samodzielnie, stosując 
bogate słownictwo 
tworzy krótkie i 
bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne: 
opowiada o 
czynnościach z 
przeszłości, 
relacjonując wycieczkę 
szkolną; przedstawia 
fakty z teraźniejszości i 
przeszłości odnosząc 
się do uczenia się, 
życia szkoły, zajęć 
pozalekcyjnych; 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
formie pisemnej w 
zakresie tematu 
Edukacja 

 Wypowiedź pisemna 
jest spójna pod 
względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedź pisemną 
ucznia cechuje bogaty 
zasób środków 
językowych, które 
mogą wykraczać poza 
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życia szkoły, zajęć 
pozalekcyjnych; 
opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
zajęć szkolnych i 
pozaszkolnych; 
wyraża i uzasadnia 
opinie na temat szkoły 
i przedmiotów 
szkolnych. 

 Nieudolnie, 
popełniając liczne 
błędy pisze e-mail na 
temat wycieczki 
szkolnej. 
 

upodobania odnośnie 
zajęć szkolnych i 
pozaszkolnych; wyraża 
i uzasadnia opinie na 
temat szkoły i 
przedmiotów 
szkolnych; popełnia 
dość liczne błędy. 

 Popełniając dość liczne 
błędy pisze e-mail na 
temat wycieczki 
szkolnej. 

 

pozalekcyjnych; 
opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
zajęć szkolnych i 
pozaszkolnych; wyraża 
i uzasadnia opinie na 
temat szkoły i 
przedmiotów 
szkolnych. 

 Popełniając nieliczne 
błędy pisze e-mail na 
temat wycieczki 
szkolnej. 

 

opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
zajęć szkolnych i 
pozaszkolnych; wyraża 
i uzasadnia opinie na 
temat szkoły i 
przedmiotów 
szkolnych. 

 Stosując urozmaicone 
słownictwo i struktury 
pisze e-mail na temat 
wycieczki szkolnej; 
ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

 

ramy przewidziane w 
programie 

 Wypowiedź pisemna 
ucznia pozbawiona 
jest błędów 
ortograficznych i 
interpunkcyjnych 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając błędy 
zakłócające 
komunikację: uzyskuje 
oraz przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
przedmiotów 
nauczania, uczenia 
się, życia szkoły i zajęć 
pozalekcyjnych; 
wyraża swoje 
upodobania i 
pragnienia dotyczące 
uczenia się, 
przedmiotów, zajęć 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 
popełniając błędy: 
uzyskuje oraz 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
przedmiotów 
nauczania, uczenia się, 
życia szkoły i zajęć 
pozalekcyjnych; 
wyraża swoje 
upodobania i 
pragnienia dotyczące 
uczenia się, 
przedmiotów, zajęć 
pozalekcyjnych i 
wycieczek szkolnych; 

 Popełniając nieliczne 
błędy, reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: uzyskuje 
oraz przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
przedmiotów 
nauczania, uczenia się, 
życia szkoły i zajęć 
pozalekcyjnych; 
wyraża swoje 
upodobania i 
pragnienia dotyczące 
uczenia się, 
przedmiotów, zajęć 
pozalekcyjnych i 

 Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: uzyskuje 
oraz przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
przedmiotów 
nauczania, uczenia się, 
życia szkoły i zajęć 
pozalekcyjnych; 
wyraża swoje 
upodobania i 
pragnienia dotyczące 
uczenia się, 
przedmiotów, zajęć 
pozalekcyjnych i 
wycieczek szkolnych; 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą reaguje w 
sytuacjach związanych 
z zakresem 
tematycznym 
Edukacja 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
te przewidziane w 
programie 
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pozalekcyjnych i 
wycieczek szkolnych; 
wyraża swoje opinie 
dotyczące szkoły, pyta 
o opinie, zgadza się 
lub nie zgadza z 
opiniami innych. 

 

wyraża swoje opinie 
dotyczące szkoły, pyta 
o opinie, zgadza się lub 
nie zgadza z opiniami 
innych. 

 

wycieczek szkolnych; 
wyraża swoje opinie 
dotyczące szkoły; pyta 
o opinie, zgadza się lub 
nie zgadza z opiniami 
innych. 

 

wyraża swoje opinie 
dotyczące szkoły; pyta 
o opinie, zgadza się lub 
nie zgadza z opiniami 
innych. 

 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

 Nieudolnie przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych, 
popełniając liczne 
błędy. 

 Z trudnością 
popełniając liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 

 Popełniając dość liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne 
błędy, przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych. 

 Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych. 

 Z łatwością przekazuje 
w języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą przekazuje 
informacje w języku 
angielskim w zadanym 
zakresie 

 

OCENA dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział 4 PRACA 
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Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje nazwy 
popularnych zawodów 
i związanych z nimi 
czynności. 

 Słabo zna i z trudem 
stosuje słownictwo 
opisujące miejsce i 
warunki pracy. 

 Popełniając liczne 
błędy, buduje zdania 
w czasach Past Simple 
oraz Present Perfect. 

 Słabo rozróżnia i zna 
zasady stosowania 
czasów Past Simple 
oraz Present Perfect; 
popełnia liczne błędy 
posługując się nimi w 
wypowiedziach. 

 Słabo zna i popełniając 
liczne błędy używa 
zaimków 
nieokreślonych. 

 Często popełniając 
błędy, stosuje 
przymiotniki z 
końcówką –ed lub –
ing. 

 

 Częściowo zna i 
podaje nazwy 
popularnych 
zawodów i 
związanych z nimi 
czynności, czasem 
popełniając błędy. 

 Częściowo zna 
słownictwo opisujące 
miejsce i warunki 
pracy, czasem 
popełnia błędy. 

 Buduje zdania w 
czasach Past Simple 
oraz Present Perfect, 
popełniając dość liczne 
błędy. 

 Częściowo rozróżnia i 
zna zasady 
stosowania czasów 
Past Simple oraz 
Present Perfect, nie 
zawsze poprawnie 
posługuje się nimi w 
wypowiedziach. 

 Częściowo zna zaimki 
nieokreślone i nie 
zawsze poprawnie ich 
używa. 

 Czasem popełniając 
błędy stosuje 
przymiotniki z 

 W większości zna i 
poprawnie stosuje 
nazwy popularnych 
zawodów i 
związanych z nimi 
czynności. 

 Zna i stosuje 
popełniając nieliczne 
błędy słownictwo 
opisujące miejsce i 
warunki pracy. 

 Bez większego trudu i 
na ogół poprawnie 
buduje zdania w 
czasach Past Simple 
oraz Present Perfect. 

 Rozróżnia i zna 
zasady stosowania 
czasów Past Simple 
oraz Present Perfect, 
posługuje się nimi w 
wypowiedziach, 
popełniając drobne 
błędy. 

 Zna i przeważnie 
poprawnie używa 
zaimków 
nieokreślonych. 

 Zna i na ogół 
poprawnie stosuje 
przymiotniki z 
końcówką –ed lub –
ing. 

 Zna i poprawnie 
stosuje nazwy 
popularnych 
zawodów i 
związanych z nimi 
czynności. 

 Zna i poprawnie 
stosuje słownictwo 
opisujące miejsce i 
warunki pracy. 

 Z łatwością i 
poprawnie buduje 
zdania w czasach Past 
Simple oraz Present 
Perfect. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje w 
wypowiedziach zasady 
posługiwania się 
czasami Past Simple 
oraz Present Perfect. 

 Zna i zawsze 
poprawnie używa 
zaimków 
nieokreślonych. 

 Zna i poprawnie 
stosuje w zdaniach 
przymiotniki z 
końcówką –ed lub –
ing. 

 

 W pełni (100%) 
opanował środki 
językowe w zakresie 
tematu Praca (str. 30-
37) 

 Wiedza ucznia może 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 
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końcówką –ed lub –
ing. 

 

 

Słuchanie  Słabo rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi.  

 Często popełnia błędy 
w wyszukiwaniu 
prostych informacji w 
wypowiedzi 

 Mimo pomocy z dużą 
trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy 

 Z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 

 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych 
wypowiedzi.  

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez większego trudu 
znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

 Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i 
złożonych wypowiedzi. 

 Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

 Uczeń bezbłędnie (w 
100%) wykonuje 
zadania związane z 
rozumieniem ze słuchu 
w zakresie tematu 
Praca 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem 
ogólnego sensu 
prostych tekstów. 

 Z trudnością znajduje 
w tekście określone 
informacje. 

 Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
błędy rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

 Najczęściej rozumie 
sens prostych tekstów. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Czasem popełniając 
błędy, rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

 Rozumie sens 
prostych tekstów. 

 Bez większego trudu 
znajduje w tekście 
określone informacje. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

 Bez trudu rozumie 
ogólny sens tekstów. 

 Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Z łatwością rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 

 Uczeń w pełni (100%) 
opanował umiejętność 
rozumienia tekstów 
pisanych 

Mówienie  Nieudolnie 
popełniając liczne 
błędy zaburzające 
komunikację tworzy 

 Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
czasem popełniając 
błędy zaburzające 

 Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając błędy na 
ogół niezaburzające 

 Bez trudu tworzy 
proste i złożone 
wypowiedzi ustne: 
przedstawia fakty z 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
zakresie tematu Praca 
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proste wypowiedzi 
ustne: przedstawia 
fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, odnosząc 
się do pracy 
wykonywanej przez 
różne osoby; opisuje 
swoje upodobania 
dotyczące zawodów i 
warunków pracy; 
wyraża i uzasadnia 
opinie na temat zajęć i 
warunków pracy 
charakterystycznych 
dla rożnych zawodów, 
a także pracy uczniów 
w czasie wakacji. 

 

komunikację: 
przedstawia fakty z 
teraźniejszości i 
przeszłości, odnosząc 
się do pracy 
wykonywanej przez 
różne osoby; opisuje 
swoje upodobania 
dotyczące zawodów i 
warunków pracy; 
wyraża i uzasadnia 
opinie na temat zajęć i 
warunków pracy 
charakterystycznych 
dla rożnych zawodów, 
a także pracy uczniów 
w czasie wakacji. 

 

komunikacji: 
przedstawia fakty z 
teraźniejszości i 
przeszłości, odnosząc 
się do pracy 
wykonywanej przez 
różne osoby; opisuje 
swoje upodobania 
dotyczące zawodów i 
warunków pracy; 
wyraża i uzasadnia 
opinie na temat zajęć 
i warunków pracy 
charakterystycznych 
dla rożnych 
zawodów, a także 
pracy uczniów w 
czasie wakacji. 

teraźniejszości i 
przeszłości, odnosząc 
się do pracy 
wykonywanej przez 
różne osoby; opisuje 
swoje upodobania 
dotyczące zawodów i 
warunków pracy; 
wyraża i uzasadnia 
opinie na temat zajęć i 
warunków pracy 
charakterystycznych 
dla rożnych zawodów, 
a także pracy uczniów 
w czasie wakacji; 
ewentualne drobne 
błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

 

 Wypowiedzi ucznia są 
spójne pod względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedzi ucznia 
cechuje bogaty zasób 
słownictwa, które 
może wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

 Wypowiedzi ucznia są 
bezbłędne 

 Wypowiedzi ustne 
ucznia cechuje 
właściwy akcent i 
intonacja 

Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
błędy często 
zaburzające 
komunikację, 
nieudolnie tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
przedstawia fakty z 
teraźniejszości i 
przeszłości dotyczące 
pracy wykonywanej 
przez różne osoby; 
przedstawia intencje i 

 Popełniając dość liczne 
błędy czasem 
zaburzające 
komunikację, tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
przedstawia fakty z 
teraźniejszości i 
przeszłości dotyczące 
pracy wykonywanej 
przez różne osoby; 
przedstawia intencje i 
plany dotyczące pracy 
w czasie wakacji oraz 

 Popełniając nieliczne 
błędy na ogół 
niezakłócające 
komunikacji, tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: przedstawia 
fakty z teraźniejszości 
i przeszłości 
dotyczące pracy 
wykonywanej przez 
różne osoby; 
przedstawia intencje i 
plany dotyczące 
pracy w czasie 

 Samodzielnie, stosując 
urozmaicone 
słownictwo, tworzy 
krótkie i bardziej 
złożone wypowiedzi 
pisemne: przedstawia 
fakty z teraźniejszości i 
przeszłości dotyczące 
pracy wykonywanej 
przez różne osoby; 
przedstawia intencje i 
plany dotyczące pracy 
w czasie wakacji oraz 
przyszłego zawodu; 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
formie pisemnej w 
zakresie tematu Praca 

 Wypowiedź pisemna 
jest spójna pod 
względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedź pisemną 
ucznia cechuje bogaty 
zasób środków 
językowych, które 
mogą wykraczać poza 
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plany dotyczące pracy 
w czasie wakacji oraz 
przyszłego zawodu; 
opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
zawodów; wyraża i 
uzasadnia opinie na 
temat zajęć i 
warunków pracy 
charakterystycznych 
dla rożnych zawodów, 
a także pracy uczniów 
w czasie wakacji. 

 Popełniając liczne 
błędy nieudolnie 
dokonuje wpisu na 
blogu odnosząc się do 
swojego 
wymarzonego zawodu 
oraz pracy w czasie 
wakacji. 

przyszłego zawodu; 
opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
zawodów; wyraża i 
uzasadnia opinie na 
temat zajęć i 
warunków pracy 
charakterystycznych 
dla rożnych zawodów, 
a także pracy uczniów 
w czasie wakacji. 

 Popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zakłócające 
komunikację, dokonuje 
wpisu na blogu 
odnosząc się do 
swojego wymarzonego 
zawodu oraz pracy w 
czasie wakacji. 

wakacji oraz 
przyszłego zawodu; 
opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
zawodów; wyraża i 
uzasadnia opinie na 
temat zajęć i 
warunków pracy 
charakterystycznych 
dla rożnych 
zawodów, a także 
pracy uczniów w 
czasie wakacji. 

 Popełniając drobne 
błędy  w zasadzie nie 
zakłócające 
komunikacji, 
dokonuje wpisu na 
blogu odnosząc się do 
swojego 
wymarzonego 
zawodu oraz pracy w 
czasie wakacji. 

opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
zawodów; wyraża i 
uzasadnia opinie na 
temat zajęć i 
warunków pracy 
charakterystycznych 
dla rożnych zawodów, 
a także pracy uczniów 
w czasie wakacji.; 
ewentualne drobne 
błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

 Stosując urozmaicone 
słownictwo i struktury 
dokonuje wpisu na 
blogu na temat 
wymarzonego zawodu 
oraz pracy w czasie 
wakacji; ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

 

ramy przewidziane w 
programie 

 Wypowiedź pisemna 
ucznia pozbawiona jest 
błędów 
ortograficznych i 
interpunkcyjnych 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i 
przekazuje informacje 
i wyjaśnienia odnośnie 
różnych zawodów i 
związanych z nimi 
czynności oraz 
warunków pracy; 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 
popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
różnych zawodów i 
związanych z nimi 
czynności oraz 
warunków pracy; 

 Popełniając nieliczne 
błędy reaguje w 
prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
różnych zawodów i 
związanych z nimi 
czynności oraz 

 Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
różnych zawodów i 
związanych z nimi 
czynności oraz 
warunków pracy; 
wyraża swoją opinię na 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą reaguje w 
sytuacjach związanych 
z zakresem 
tematycznym Praca 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
te przewidziane w 
programie 
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wyraża swoją opinię 
na temat różnych 
zawodów oraz pracy 
dorywczej, pyta o 
opinie, zgadza się lub 
nie zgadza się z 
opiniami innych; 
wyraża swoje 
upodobania, intencje i 
pragnienia oraz pyta o 
upodobania, intencje i 
pragnienia dotyczące 
przyszłej pracy oraz 
wyboru zawodu; 
proponuje, przyjmuje 
lub odrzuca 
propozycje dotyczące 
pracy. 

 

wyraża swoją opinię na 
temat różnych 
zawodów oraz pracy 
dorywczej, pyta o 
opinie, zgadza się lub 
nie zgadza się z 
opiniami innych; 
wyraża swoje 
upodobania, intencje i 
pragnienia oraz pyta o 
upodobania, intencje i 
pragnienia dotyczące 
przyszłej pracy oraz 
wyboru zawodu; 
proponuje, przyjmuje 
lub odrzuca propozycje 
dotyczące pracy. 

 

warunków pracy; 
wyraża swoją opinię 
na temat różnych 
zawodów oraz pracy 
dorywczej, pyta o 
opinie, zgadza się lub 
nie zgadza się z 
opiniami innych; 
wyraża swoje 
upodobania, intencje 
i pragnienia oraz pyta 
o upodobania, 
intencje i pragnienia 
dotyczące przyszłej 
pracy oraz wyboru 
zawodu; proponuje, 
przyjmuje lub 
odrzuca propozycje 
dotyczące pracy. 
 

temat różnych 
zawodów oraz pracy 
dorywczej, pyta o 
opinie, zgadza się lub 
nie zgadza się z 
opiniami innych; 
wyraża swoje 
upodobania, intencje i 
pragnienia oraz pyta o 
upodobania, intencje i 
pragnienia dotyczące 
przyszłej pracy oraz 
wyboru zawodu; 
proponuje, przyjmuje 
lub odrzuca propozycje 
dotyczące pracy. 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych, 
popełniając liczne 
błędy. 

 Z trudnością 
popełniając liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 

 Popełniając dość liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 

 Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne 
błędy, przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych. 

 Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 

 Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  

 Z łatwością przekazuje 
w języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą przekazuje 
informacje w języku 
angielskim w zadanym 
zakresie 
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języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

sformułowane w 
języku polskim. 

 

Uczeń rozwiązuje test z rozdziałów 3 i 4. 

 

OCENA dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział 5 ŻYCIE PRYWATNE 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i popełniając 
liczne błędy z trudem 
podaje nazwy 
członków rodziny, 
czynności życia 
codziennego, form 
spędzania czasu 
wolnego. 

 Słabo zna i z trudem 
stosuje słownictwo 
opisujące relacje ze 
znajomymi, konflikty i 
problemy oraz święta i 
uroczystości. 

 Z trudem rozróżnia 
rzeczowniki policzalne 
i niepoliczalne oraz 
słabo zna zasady 
tworzenia liczby 

 Częściowo zna i 
czasem popełniając 
błędy podaje nazwy 
członków rodziny, 
czynności życia 
codziennego, form 
spędzania czasu 
wolnego. 

 Częściowo zna 
słownictwo opisujące 
relacje ze znajomymi, 
konflikty i problemy 
oraz święta i 
uroczystości; stosując 
je czasem popełnia 
błędy. 

 Na ogół rozróżnia 
rzeczowniki policzalne 
i niepoliczalne oraz 

 Zna i na ogół 
poprawnie podaje 
nazwy członków 
rodziny, czynności 
życia codziennego, 
form spędzania czasu 
wolnego. 

 Zna i na ogół 
poprawnie stosuje 
słownictwo opisujące 
relacje ze 
znajomymi, konflikty 
i problemy oraz 
święta i uroczystości. 

 Rozróżnia 
rzeczowniki 
policzalne i 
niepoliczalne oraz 
zna zasady tworzenia 

 Zna i poprawnie podaje 
nazwy członków 
rodziny, czynności 
życia codziennego, 
form spędzania czasu 
wolnego. 

 Zna i poprawnie 
stosuje słownictwo 
opisujące relacje ze 
znajomymi, konflikty i 
problemy oraz święta i 
uroczystości. 

 Rozróżnia rzeczowniki 
policzalne i 
niepoliczalne oraz zna 
zasady tworzenia liczby 
mnogiej rzeczowników 
policzalnych, 
swobodnie posługuje 

 W pełni (100%) 
opanował środki 
językowe w zakresie 
tematu Życie prywatne 
(str. 40-47) 

 Wiedza ucznia może 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 
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mnogiej 
rzeczowników 
policzalnych; popełnia 
dużo błędów. 

 Słabo zna i z trudem 
stosuje przedimki 
a/an, some, any, no 
oraz wyrażenia a lot 
of, much, many, (a) 
little, (a) few. 

 Słabo zna wybrane 
przyimki czasu, 
miejsca i sposobu, 
popełnia liczne błędy 
posługując się nimi. 

 

zna zasady tworzenia 
liczby mnogiej 
rzeczowników 
policzalnych; nie 
zawsze poprawnie się 
nimi posługuje. 

 Częściowo zna i na 
ogół poprawnie 
stosuje przedimki 
a/an, some, any, no 
oraz wyrażenia a lot 
of, much, many, (a) 
little, (a) few. 

 Częściowo zna 
wybrane przyimki 
czasu, miejsca i 
sposobu, nie zawsze 
poprawnie się nimi 
posługuje. 

 

liczby mnogiej 
rzeczowników 
policzalnych; 
popełnia drobne 
błędy stosując je w 
wypowiedziach. 

 Zna i na ogół 
poprawnie stosuje 
przedimki a/an, 
some, any, no oraz 
wyrażenia a lot of, 
much, many, (a) 
little, (a) few. 

 Zna wymagane 
przyimki czasu, 
miejsca i sposobu, 
zazwyczaj poprawnie 
się nimi posługuje. 

 

się nimi w 
wypowiedziach. 

 Zna i poprawnie 
stosuje przedimki 
a/an, some, any, no 
oraz wyrażenia a lot 
of, much, many, (a) 
little, (a) few. 

 Zna wymagane 
przyimki czasu, miejsca 
i sposobu, bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie 
się nimi posługuje. 

 

Słuchanie  Słabo rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi.  

 Często popełnia błędy 
w wyszukiwaniu 
prostych informacji w 
wypowiedzi 

 Mimo pomocy z dużą 
trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy 

 Z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 

 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych 
wypowiedzi.  

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez większego trudu 
znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

 Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i 
złożonych wypowiedzi. 

 Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

 Uczeń bezbłędnie (w 
100%) wykonuje 
zadania związane z 
rozumieniem ze słuchu 
w zakresie tematu 
Życie prywatne 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 
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Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem 
ogólnego sensu 
prostych tekstów. 

 Z trudnością znajduje 
w tekście określone 
informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 
pisemnej. 

 Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
błędy rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

 Najczęściej rozumie 
ogólny sens prostych 
tekstów. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 
pisemnej. 

 Czasem popełniając 
błędy, rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

 Bez większego trudu 
znajduje w tekście 
określone informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 
pisemnej. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

 Bez trudu rozumie 
ogólny sens tekstów. 

 Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
intencje nadawcy 
wypowiedzi pisemnej. 

 Z łatwością rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 

 Uczeń w pełni (100%) 
opanował umiejętność 
rozumienia tekstów 
pisanych 

Mówienie   Mimo pomocy 
nieudolnie tworzy 
proste wypowiedzi 
ustne, popełniając 
liczne zakłócające 
komunikację błędy: 
opisuje członków 
rodziny i przyjaciół; 
przedstawia fakty 
dotyczące rodziny i 
przyjaciół, sposobów 
spędzania wolnego 
czasu, a także 
obchodzenia świąt i 
uroczystości 

 Z pewną pomocą 
tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
czasem popełniając 
błędy częściowo 
zaburzające 
komunikację: opisuje 
członków rodziny i 
przyjaciół; przedstawia 
fakty dotyczące rodziny 
i przyjaciół, sposobów 
spędzania wolnego 
czasu, a także 
obchodzenia świąt i 
uroczystości 

 Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając nieliczne 
zazwyczaj 
niezaburzające 
komunikacji błędy: 
opisuje członków 
rodziny i przyjaciół; 
przedstawia fakty 
dotyczące rodziny i 
przyjaciół, sposobów 
spędzania wolnego 
czasu, a także 
obchodzenia świąt i 
uroczystości 

 Bez trudu stosując 
urozmaicone 
słownictwo tworzy 
proste i złożone 
wypowiedzi ustne: 
opisuje członków 
rodziny i przyjaciół; 
przedstawia fakty 
dotyczące rodziny i 
przyjaciół, sposobów 
spędzania wolnego 
czasu, a także 
obchodzenia świąt i 
uroczystości 
rodzinnych; 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
zakresie tematu Życie 
prywatne 

 Wypowiedzi ucznia są 
spójne pod względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedzi ucznia 
cechuje bogaty zasób 
słownictwa, które 
może wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 
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rodzinnych; 
przedstawia intencje i 
plany na przyszłość 
oraz wyraża i 
uzasadnia opinie 
odnosząc się do 
obchodzenia 
uroczystości 
rodzinnych. 
 

rodzinnych; 
przedstawia intencje i 
plany na przyszłość 
oraz wyraża i uzasadnia 
opinie odnosząc się do 
obchodzenia 
uroczystości 
rodzinnych. 
 

rodzinnych; 
przedstawia intencje i 
plany na przyszłość 
oraz wyraża i 
uzasadnia opinie 
odnosząc się do 
obchodzenia 
uroczystości 
rodzinnych. 
 

przedstawia intencje i 
plany na przyszłość 
oraz wyraża i uzasadnia 
opinie odnosząc się do 
obchodzenia 
uroczystości 
rodzinnych. 
 

 Wypowiedzi ucznia są 
bezbłędne 

 Wypowiedzi ustne 
ucznia cechuje 
właściwy akcent i 
intonacja 

Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
błędy, nieudolnie 
tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje rodzinę, swój 
dom rodzinny; opisuje 
przebieg uroczystości 
rodzinnej; przedstawia 
fakty z teraźniejszości i 
przeszłości: np. 
sposoby spędzania 
czasu wolnego, życie 
rodzinne, daty 
obchodzenia świąt; 
przedstawia intencje i 
marzenia odnośnie 
planowanego 
przyjęcia dla 
przyjaciela. 

 Popełniając liczne 
błędy zakłócające 
komunikację, 

 Sam lub z pomocą 
nauczyciela tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje rodzinę, swój 
dom rodzinny; opisuje 
przebieg uroczystości 
rodzinnej; przedstawia 
fakty z teraźniejszości i 
przeszłości: np. 
sposoby spędzania 
czasu wolnego, życie 
rodzinne, daty 
obchodzenia świąt; 
przedstawia intencje i 
marzenia odnośnie 
planowanego przyjęcia 
dla przyjaciela. 

 Popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zakłócające 
komunikację, pisze e-

 Popełniając nieliczne 
błędy w zasadzie 
niezakłócające 
komunikacji, tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
rodzinę, swój dom 
rodzinny; opisuje 
przebieg uroczystości 
rodzinnej; 
przedstawia fakty z 
teraźniejszości i 
przeszłości: np. 
sposoby spędzania 
czasu wolnego, życie 
rodzinne, daty 
obchodzenia świąt; 
przedstawia intencje i 
marzenia odnośnie 
planowanego 
przyjęcia dla 
przyjaciela. 

 Samodzielnie, stosując 
urozmaicone 
słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
rodzinę, swój dom 
rodzinny; opisuje 
przebieg uroczystości 
rodzinnej; przedstawia 
fakty z teraźniejszości i 
przeszłości: np. 
sposoby spędzania 
czasu wolnego, życie 
rodzinne, daty 
obchodzenia świąt; 
przedstawia intencje i 
marzenia odnośnie 
planowanego przyjęcia 
dla przyjaciela. 

 Stosując urozmaicone 
słownictwo i struktury, 
pisze e-mail dotyczący 
uroczystości rodzinnej; 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
formie pisemnej w 
zakresie tematu Życie 
prywatne 

 Wypowiedź pisemna 
jest spójna pod 
względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedź pisemną 
ucznia cechuje bogaty 
zasób środków 
językowych, które 
mogą wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

 Wypowiedź pisemna 
ucznia pozbawiona jest 
błędów 
ortograficznych i 
interpunkcyjnych 
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nieudolnie pisze e-
mail dotyczący 
uroczystości 
rodzinnej. 

mail dotyczący 
uroczystości rodzinnej. 
 

 Popełniając nieliczne 
błędy zazwyczaj 
niezakłócające 
komunikacji, pisze e-
mail dotyczący 
uroczystości 
rodzinnej. 
 

ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 
 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i 
przekazuje informacje 
i wyjaśnienia odnośnie 
rodziny, przyjaciół, 
spędzania czasu 
wolnego, obchodzenia 
uroczystości, a także 
problemów 
rodzinnych; pyta o 
godzinę, podaje 
godzinę; wyraża 
prośbę upodobania i 
pragnienia oraz 
uczucia i emocje; 
składa życzenia i 
gratulacje, reaguje na 
życzenia; odpowiada 
na zaproszenie. 

 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 
popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie 
rodziny, przyjaciół, 
spędzania czasu 
wolnego, obchodzenia 
uroczystości, a także 
problemów 
rodzinnych; pyta o 
godzinę, podaje 
godzinę; wyraża 
prośbę upodobania i 
pragnienia oraz uczucia 
i emocje; składa 
życzenia i gratulacje, 
reaguje na życzenia; 
odpowiada na 
zaproszenie. 

 

 Popełniając nieliczne 
błędy reaguje w 
prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie 
rodziny, przyjaciół, 
spędzania czasu 
wolnego, 
obchodzenia 
uroczystości, a także 
problemów 
rodzinnych; pyta o 
godzinę, podaje 
godzinę; wyraża 
prośbę upodobania i 
pragnienia oraz 
uczucia i emocje; 
składa życzenia i 
gratulacje, reaguje na 
życzenia; odpowiada 
na zaproszenie. 

 

 Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje 
odnośnie rodziny, 
przyjaciół, spędzania 
czasu wolnego, 
obchodzenia 
uroczystości, a także 
problemów 
rodzinnych; pyta o 
godzinę, podaje 
godzinę; wyraża 
prośbę upodobania i 
pragnienia oraz uczucia 
i emocje; składa 
życzenia i gratulacje, 
reaguje na życzenia; 
odpowiada na 
zaproszenie. 

 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą reaguje w 
sytuacjach związanych 
z zakresem 
tematycznym Życie 
prywatne 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
te przewidziane w 
programie 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

 Nieudolnie przekazuje 
w języku angielskim 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 

 Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne 

 Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą przekazuje 
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informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych, 
popełniając liczne 
błędy. 

 Z trudnością 
popełniając liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 

 Popełniając dość liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

błędy, przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych. 

 Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych  

 Z łatwością przekazuje 
w języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

informacje w języku 
angielskim w zadanym 
zakresie 

 

OCENA dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział 6 ŻYWIENIE 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje nazwy 
artykułów 
spożywczych, 
smaków, posiłków 
oraz czynności 
opisujących ich 
przygotowanie. 

 Słabo zna i z trudem 
stosuje słownictwo 

 Częściowo zna i podaje 
nazwy artykułów 
spożywczych, smaków, 
posiłków oraz 
czynności opisujących 
ich przygotowanie. 

 Częściowo zna i 
czasem popełniając 
błędy stosuje 
słownictwo opisujące 

 Zna i podaje 
większość 
wymaganych nazw 
artykułów 
spożywczych, 
smaków, posiłków 
oraz czynności 
opisujących ich 
przygotowanie. 

 Zna i z łatwością 
podaje wymagane 
nazwy artykułów 
spożywczych, smaków, 
posiłków oraz 
czynności opisujących 
ich przygotowanie. 

 Zna i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
stosuje słownictwo 

 W pełni (100%) 
opanował środki 
językowe w zakresie 
tematu Żywienie (str. 
48-55) 

 Wiedza ucznia może 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 
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opisujące nawyki 
żywieniowe oraz 
korzystanie z lokali 
gastronomicznych. 

 Słabo zna i nieudolnie 
stosuje spójniki: and, 
but, or, because, so, 
although. 

 Słabo zna zasady 
tworzenia zdań z 
wyrażeniami to be 
going to, popełnia 
liczne błędy 
wykorzystując je dla 
przewidywania 
przyszłości. 

 Słabo rozróżnia i 
nieudolnie stosuje 
will/won’t, Present 
Continuous oraz to be 
going to dla 
wyrażenia intencji, 
nadziei i planów. 

 

nawyki żywieniowe 
oraz korzystanie z 
lokali 
gastronomicznych. 

 Nie zawsze poprawnie 
stosuje spójniki: and, 
but, or, because, so, 
although. 

 Częściowo zna zasady 
tworzenia zdań z 
wyrażeniami to be 
going to, czasem 
popełnia błędy 
wykorzystując je dla 
przewidywania 
przyszłości. 

 Częściowo rozróżnia i 
nie zawsze poprawnie 
stosuje will/won’t, 
Present Continuous 
oraz to be going to dla 
wyrażenia intencji, 
nadziei i planów. 

 

 Zna i zazwyczaj 
poprawnie stosuje 
słownictwo opisujące 
nawyki żywieniowe 
oraz korzystanie z 
lokali 
gastronomicznych. 

 Zazwyczaj poprawnie 
posługuje się 
spójnikami: and, but, 
or, because, so, 
although. 

 Zna zasady tworzenia 
zdań z wyrażeniami 
to be going to i na 
ogół poprawnie 
wykorzystuje je dla 
przewidywania 
przyszłości. 

 Rozróżnia i 
zazwyczaj 
poprawnie stosuje 
will/won’t, Present 
Continuous oraz to 
be going to dla 
wyrażenia intencji, 
nadziei i planów. 
 

opisujące nawyki 
żywieniowe oraz 
korzystanie z lokali 
gastronomicznych 

 Poprawnie posługuje 
się spójnikami: and, 
but, or, because, so, 
although. 

 Zna zasady tworzenia 
zdań z wyrażeniami to 
be going to i 
poprawnie 
wykorzystuje je dla 
przewidywania 
przyszłości. 

 Rozróżnia i poprawnie 
stosuje will/won’t, 
Present Continuous 
oraz to be going to dla 
wyrażenia intencji, 
nadziei i planów. 

 

Słuchanie  Słabo rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi.  

 Często popełnia błędy 
w wyszukiwaniu 

 Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych 
wypowiedzi.  

 Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i 
złożonych wypowiedzi. 

 Uczeń bezbłędnie (w 
100%) wykonuje 
zadania związane z 
rozumieniem ze słuchu 
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prostych informacji w 
wypowiedzi 

 Mimo pomocy z dużą 
trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi. 
 

wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy 

 Z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi. 
 

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez większego trudu 
znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi. 
 

 Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi. 
 

w zakresie tematu 
Żywienie 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem 
ogólnego sensu 
prostych tekstów. 

 Z trudnością znajduje 
w tekście określone 
informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa kontekst 
wypowiedzi pisemnej. 

 Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
blędy rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu oraz 
układa informacje we 
właściwej kolejności. 
 

 Najczęściej rozumie 
ogólny sens prostych 
tekstów. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa kontekst 
wypowiedzi pisemnej 

 Czasem popełniając 
błędy, rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu oraz 
układa informacje we 
właściwej kolejności. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

 Bez większego trudu 
znajduje w tekście 
określone informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa 
kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu oraz 
układa informacje we 
właściwej kolejności. 
 

 Bez trudu rozumie 
ogólny sens tekstu 

 Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

 Z łatwością rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu oraz 
układa informacje we 
właściwej kolejności. 

 

 Uczeń w pełni (100%) 
opanował umiejętność 
rozumienia tekstów 
pisanych 

Mówienie  Mimo pomocy 
nieudolnie tworzy 

 Z niewielką pomocą 
tworzy proste 

 Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 

 Stosując urozmaicone 
słownictwo tworzy 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
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proste wypowiedzi 
ustne, popełniając 
liczne błędy 
zaburzające 
komunikację: 
przedstawia intencje i 
marzenia odnośnie 
posiłków jedzonych w 
domu i poza domem; 
opisuje swoje 
upodobania kulinarne; 
przedstawia fakty z 
teraźniejszości i 
przeszłości oraz 
wyraża opinie 
odnosząc się do 
nawyków 
żywieniowych, 
produktów 
spożywczych, 
posiłków i ich 
przygotowywania. 

 

wypowiedzi ustne, 
czasem popełniając 
błędy częściowo 
zaburzające 
komunikację: 
przedstawia intencje i 
marzenia odnośnie 
posiłków jedzonych w 
domu i poza domem; 
opisuje swoje 
upodobania kulinarne; 
przedstawia fakty z 
teraźniejszości i 
przeszłości oraz wyraża 
opinie odnosząc się do 
nawyków 
żywieniowych, 
produktów 
spożywczych, posiłków 
i ich przygotowywania. 

 

popełniając nieliczne 
na ogół 
niezaburzające 
komunikacji błędy: 
przedstawia intencje i 
marzenia odnośnie 
posiłków jedzonych w 
domu i poza domem; 
opisuje swoje 
upodobania 
kulinarne; 
przedstawia fakty z 
teraźniejszości i 
przeszłości oraz 
wyraża opinie 
odnosząc się do 
nawyków 
żywieniowych, 
produktów 
spożywczych, 
posiłków i ich 
przygotowywania. 
 

proste i złożone 
wypowiedzi ustne: 
opowiada o 
umiejętnościach i ich 
braku: przedstawia 
intencje i marzenia 
odnośnie posiłków 
jedzonych w domu i 
poza domem; opisuje 
swoje upodobania 
kulinarne; przedstawia 
fakty z teraźniejszości i 
przeszłości oraz wyraża 
opinie odnosząc się do 
nawyków 
żywieniowych, 
produktów 
spożywczych, posiłków 
i ich przygotowywania; 
ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zaburzają komunikacji. 
 

zakresie tematu 
Żywienie 

 Wypowiedzi ucznia są 
spójne pod względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedzi ucznia 
cechuje bogaty zasób 
słownictwa, które 
może wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

 Wypowiedzi ucznia są 
bezbłędne 

 Wypowiedzi ustne 
ucznia cechuje 
właściwy akcent i 
intonacja 

Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
zaburzające 
komunikację błędy, 
nieudolnie tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje dania, sposób 
przygotowywania 
posiłków oraz lokale 

 Popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zaburzające 
komunikację, tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje dania, sposób 
przygotowywania 
posiłków oraz lokale 
gastronomiczne; 

 Popełniając nieliczne 
na ogół 
niezakłócające 
komunikacji błędy, 
tworzy krótkie 
wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
dania, sposób 
przygotowywania 
posiłków oraz lokale 

 Samodzielnie, 
poprawnie, stosując 
urozmaicone 
słownictwo, tworzy 
krótkie i bardziej 
złożone wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
dania, sposób 
przygotowywania 
posiłków oraz lokale 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
formie pisemnej w 
zakresie tematu 
Żywienie 

 Wypowiedź pisemna 
jest spójna pod 
względem 
merytorycznym i 
logicznym 
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gastronomiczne; 
przedstawia fakty z 
teraźniejszości i 
przeszłości odnosząc 
się do 
przygotowywania i 
serwowania posiłków 
oraz nawyków 
żywieniowych; 
przedstawia intencje i 
marzenia dotyczące 
przygotowywania i 
spożywania posiłków 
oraz opisuje swoje 
upodobania kulinarne. 

 Popełniając liczne 
błędy zakłócające 
komunikację, 
nieudolnie pisze e-
mail dotyczący kursu 
kulinarnego. 
 

przedstawia fakty z 
teraźniejszości i 
przeszłości odnosząc 
się do 
przygotowywania i 
serwowania posiłków 
oraz nawyków 
żywieniowych; 
przedstawia intencje i 
marzenia dotyczące 
przygotowywania i 
spożywania posiłków 
oraz opisuje swoje 
upodobania kulinarne. 

 Popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zakłócające 
komunikację, pisze e-
mail dotyczący kursu 
kulinarnego. 

 

gastronomiczne; 
przedstawia fakty z 
teraźniejszości i 
przeszłości odnosząc 
się do 
przygotowywania i 
serwowania 
posiłków oraz 
nawyków 
żywieniowych; 
przedstawia intencje 
i marzenia dotyczące 
przygotowywania i 
spożywania posiłków 
oraz opisuje swoje 
upodobania 
kulinarne. 

 Popełniając nieliczne 
błędy zazwyczaj 
niezakłócające 
komunikacji, pisze e-
mail dotyczący kursu 
kulinarnego. 

 

gastronomiczne; 
przedstawia fakty z 
teraźniejszości i 
przeszłości odnosząc 
się do 
przygotowywania i 
serwowania posiłków 
oraz nawyków 
żywieniowych; 
przedstawia intencje i 
marzenia dotyczące 
przygotowywania i 
spożywania posiłków 
oraz opisuje swoje 
upodobania kulinarne. 

 Stosując urozmaicone 
słownictwo i struktury, 
pisze e-mail dotyczący 
kursu kulinarnego; 
ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zakłócają komunikacji 
 

 Wypowiedź pisemną 
ucznia cechuje bogaty 
zasób środków 
językowych, które 
mogą wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

 Wypowiedź pisemna 
ucznia pozbawiona jest 
błędów 
ortograficznych i 
interpunkcyjnych 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i 
przekazuje informacje 
i wyjaśnienia odnośnie 
spożywania i 
przygotowywania 
posiłków; wyraża 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 
popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
spożywania i 
przygotowywania 
posiłków; wyraża 

 Popełniając nieliczne 
błędy, reaguje w 
prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
spożywania i 
przygotowywania 

 Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
spożywania i 
przygotowywania 
posiłków; wyraża 
swoje upodobania, 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą reaguje w 
sytuacjach związanych 
z zakresem 
tematycznym Żywienie 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
te przewidziane w 
programie 
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swoje upodobania, 
pragnienia oraz opinię 
na temat różnych 
potraw oraz nawyków 
żywieniowych; pyta o 
upodobania, 
pragnienia oraz 
opinie, zgadza się lub 
nie zgadza się z 
opiniami; instruuje, 
jak przygotować 
posiłek. 
 

swoje upodobania, 
pragnienia oraz opinię 
na temat różnych 
potraw oraz nawyków 
żywieniowych, pyta o 
upodobania, 
pragnienia oraz opinie, 
zgadza się lub nie 
zgadza się z opiniami; 
instruuje, jak 
przygotować posiłek. 
 

posiłków; wyraża 
swoje upodobania, 
pragnienia oraz 
opinię na temat 
różnych potraw oraz 
nawyków 
żywieniowych, pyta o 
upodobania, 
pragnienia oraz 
opinie, zgadza się lub 
nie zgadza się z 
opiniami; instruuje, 
jak przygotować 

posiłek. 
 

pragnienia oraz opinię 
na temat różnych 
potraw oraz nawyków 
żywieniowych, pyta o 
upodobania, 
pragnienia oraz opinie, 
zgadza się lub nie 
zgadza się z opiniami; 
instruuje, jak 
przygotować posiłek. 
 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Z trudnością 
popełniając liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Popełniając dość liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 Z łatwością przekazuje 
w języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą przekazuje 
informacje w języku 
angielskim w zadanym 
zakresie 

Uczeń rozwiązuje test z rozdziałów 5 i 6. 

 

OCENA dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 
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Rozdział 7 ZAKUPY I USŁUGI 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z 
trudem podaje 
nazwy sklepów i 
towarów. 

 Słabo zna i z 
trudem stosuje 
słownictwo 
opisujące 
kupowanie i 
sprzedawanie, 
wymianę i zwrot 
towarów, 
promocje, środki 
płatnicze oraz 
korzystanie z usług. 

 Słabo zna wybrane 
rzeczowniki złożone 
(Compound nouns) i 
często 
niepoprawnie 
używa ich w 
zdaniach. 

 Popełnia liczne 
błędy tworząc 
zdania w stronie 
biernej w czasach 
Present Simple, 
Past Simple, Future 
Simple i Present 
Perfect Simple. 

 Częściowo zna i podaje 
nazwy sklepów i towarów. 

 Częściowo zna i 
popełniając dość liczne 
błędy stosuje słownictwo 
opisujące kupowanie i 
sprzedawanie, wymianę i 
zwrot towarów, promocje, 
środki płatnicze oraz 
korzystanie z usług. 

 Częściowo zna wybrane 
rzeczowniki złożone 
(Compound nouns) i używa 
ich w zdaniach, 
popełniając dość liczne 
błędy. 

 Popełnia dość liczne błędy 
tworząc zdania w stronie 
biernej w czasach Present 
Simple, Past Simple, 
Future Simple i Present 
Perfect Simple. 

 Nie zawsze poprawnie 
stosuje w zdaniach zaimki 
bezosobowe you i one. 

 

 Zna i podaje 
większość 
wymaganych nazw 
sklepów i towarów. 

 Zna i popełniając 
drobne błędy stosuje 
słownictwo opisujące 
kupowanie i 
sprzedawanie, 
wymianę i zwrot 
towarów, promocje, 
środki płatnicze oraz 
korzystanie z usług. 

 Zna wybrane 
rzeczowniki złożone 
(Compound nouns) i 
na ogół prawidłowo 
używa ich w 
zdaniach. 

 Popełnia nieliczne 
błędy tworząc zdania 
w stronie biernej w 
czasach Present 
Simple, Past Simple, 
Future Simple i 
Present Perfect 
Simple. 

 Zna znaczenie i 
zazwyczaj poprawnie 
stosuje w zdaniach 

 Zna i z łatwością 
podaje wymagane 
nazwy sklepów i 
towarów. 

 Swobodnie i 
poprawnie stosuje 
słownictwo opisujące 
kupowanie i 
sprzedawanie, 
wymianę i zwrot 
towarów, promocje, 
środki płatnicze oraz 
korzystanie z usług. 

 Zna wybrane 
rzeczowniki złożone 
(Compound nouns) i 
prawidłowo używa ich 
w zdaniach. 

 Poprawnie tworzy 
zdania w stronie 
biernej w czasach 
Present Simple, Past 
Simple, Future Simple i 
Present Perfect Simple. 

 Swobodnie posługuje 
się zaimkami 
bezosobowymi you i 
one. 

 

 W pełni (100%) 
opanował środki 
językowe w zakresie 
tematu Zakupy i usługi 
(str. 58-65) 

 Wiedza ucznia może 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 
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 Nieudolnie stosuje 
w zdaniach zaimki 
bezosobowe you i 
one. 

 

zaimki bezosobowe 
you i one. 

 

Słuchanie  Słabo rozumie 
ogólny sens 
prostych 
wypowiedzi.  

 Często popełnia 
błędy w 
wyszukiwaniu 
prostych informacji 
w wypowiedzi 

 Mimo pomocy z 
dużą trudnością 
znajduje w 
wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w wypowiedzi, 
czasem popełniając błędy 

 Z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 

 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych 
wypowiedzi.  

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez większego trudu 
znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

 Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i 
złożonych wypowiedzi. 

 Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

 Uczeń bezbłędnie (w 
100%) wykonuje 
zadania związane z 
rozumieniem ze słuchu 
w zakresie tematu 
Zakupy i usługi 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem 
ogólnego sensu 
prostych tekstów. 

 Z trudnością 
znajduje w tekście 
określone 
informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa 
kontekst 

 Najczęściej rozumie 
ogólny sens prostych 
tekstów. 

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa kontekst 
wypowiedzi pisemnej 

 Czasem popełniając błędy, 
rozróżnia formalny i 
nieformalny styl tekstu. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

 Bez większego trudu 
znajduje w tekście 
określone 
informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa 
kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozróżnia formalny i 

 Bez trudu rozumie 
ogólny sens tekstu 

 Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

 Z łatwością rozróżnia 
formalny i nieformalny 
styl tekstu. 

 Uczeń w pełni (100%) 
opanował umiejętność 
rozumienia tekstów 
pisanych 
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wypowiedzi 
pisemnej. 

 Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
błędy, rozróżnia 
formalny i 
nieformalny styl 
tekstu. 
 

nieformalny styl 
tekstu. 
 

 

Mówienie  Mimo pomocy 
nieudolnie tworzy 
proste wypowiedzi 
ustne, popełniając 
liczne błędy 
zaburzające 
komunikację: 
przedstawia fakty z 
teraźniejszości i 
przeszłości oraz 
opowiada o 
czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z 
robieniem zakupów 
i korzystaniem z 
usług; opisuje 
swoje upodobania 
oraz wyraża i 
uzasadnia opinie na 
temat sklepów, 
towarów, 
kupowania i 
korzystania z usług. 

 Sam lub z pomocą tworzy 
proste wypowiedzi ustne 
popełniając błędy 
częściowo zaburzające 
komunikację: przedstawia 
fakty z teraźniejszości i 
przeszłości oraz opowiada 
o czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z robieniem 
zakupów i korzystaniem z 
usług; opisuje swoje 
upodobania oraz wyraża i 
uzasadnia opinie na temat 
sklepów, towarów, 
kupowania i korzystania z 
usług. 

 Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając nieliczne 
niezakłócające 
komunikacji błędy: 
przedstawia fakty z 
teraźniejszości i 
przeszłości oraz 
opowiada o 
czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z 
robieniem zakupów i 
korzystaniem z usług; 
opisuje swoje 
upodobania oraz 
wyraża i uzasadnia 
opinie na temat 
sklepów, towarów, 
kupowania i 
korzystania z usług. 

 Używając bogatego 
słownictwa tworzy 
proste i złożone 
wypowiedzi ustne: 
przedstawia fakty z 
teraźniejszości i 
przeszłości oraz 
opowiada o 
czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z 
robieniem zakupów i 
korzystaniem z usług, 
opisuje swoje 
upodobania oraz 
wyraża i uzasadnia 
opinie na temat 
sklepów, towarów, 
kupowania i 
korzystania z usług; 
ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
zakresie tematu 
Zakupy i usługi 

 Wypowiedzi ucznia są 
spójne pod względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedzi ucznia 
cechuje bogaty zasób 
słownictwa, które 
może wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

 Wypowiedzi ucznia są 
bezbłędne 

 Wypowiedzi ustne 
ucznia cechuje 
właściwy akcent i 
intonacja 
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Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
zaburzające 
komunikację błędy, 
nieudolnie tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi 
pisemne: opowiada 
o czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z 
robieniem zakupów 
i korzystaniem z 
usług oraz 
przedstawia fakty, 
opisuje swoje 
upodobania, a 
także wyraża i 
uzasadnia opinie na 
temat towarów, 
zakupów oraz 
korzystania z usług. 

 Popełniając liczne 
zakłócające 
komunikację błędy, 
pisze e-mail z 
opinią na temat 
zakupów. 

 

 Sam lub z pomocą 
nauczyciela popełniając 
błędy częściowo 
zakłócające komunikację, 
tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opowiada o czynnościach 
i doświadczeniach 
związanych z robieniem 
zakupów i korzystaniem z 
usług oraz przedstawia 
fakty, opisuje swoje 
upodobania, a także 
wyraża i uzasadnia opinie 
na temat towarów, 
zakupów oraz korzystania 
z usług. 

 Popełniając dość liczne 
częściowo zakłócające 
komunikację błędy, pisze 
e-mail z opinią na temat 
zakupów. 

 

 Popełniając nieliczne 
niezakłócające 
komunikacji błędy, 
tworzy krótkie 
wypowiedzi 
pisemne: opowiada 
o czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z 
robieniem zakupów i 
korzystaniem z usług 
oraz przedstawia 
fakty, opisuje swoje 
upodobania, a także 
wyraża i uzasadnia 
opinie na temat 
towarów, zakupów 
oraz korzystania z 
usług. 

 Popełniając nieliczne 
w zasadzie 
niezakłócające 
komunikacji błędy, 
pisze e-mail z opinią 
na temat zakupów. 

 

 Samodzielnie, 
poprawnie, stosując 
urozmaicone 
słownictwo, tworzy 
krótkie i bardziej 
złożone wypowiedzi 
pisemne: opowiada o 
czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z 
robieniem zakupów i 
korzystaniem z usług 
oraz przedstawia 
fakty, opisuje swoje 
upodobania, a także 
wyraża i uzasadnia 
opinie na temat 
towarów, zakupów 
oraz korzystania z 
usług. 

 Stosując urozmaicone 
słownictwo i struktury, 
pisze e-mail z opinią na 
temat zakupów; 
ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
formie pisemnej w 
zakresie tematu 
Zakupy i usługi 

 Wypowiedź pisemna 
jest spójna pod 
względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedź pisemną 
ucznia cechuje bogaty 
zasób środków 
językowych, które 
mogą wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

 Wypowiedź pisemna 
ucznia pozbawiona jest 
błędów 
ortograficznych i 
interpunkcyjnych 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje 
w prostych 
sytuacjach, 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 
popełniając błędy: 

Popełniając nieliczne 
błędy, reaguje w 
prostych i bardziej 

 Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą reaguje w 
sytuacjach związanych 
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popełniając liczne 
błędy: podtrzymuje 
rozmowę, prosząc o 
powtórzenie; 
uzyskuje oraz 
przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia 
odnośnie robienia 
zakupów i 
korzystania z usług; 
proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje, 
prowadzi dialogi w 
sklepie; wyraża 
swoje opinie oraz 
upodobania i 
pragnienia oraz 
pyta o upodobania i 
pragnienia; składa 
życzenia i 
gratulacje, 
odpowiada na nie; 
wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby. 
 

podtrzymuje rozmowę, 
prosząc o powtórzenie; 
uzyskuje oraz przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
odnośnie robienia 
zakupów i korzystania z 
usług; proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje, prowadzi 
dialogi w sklepie; wyraża 
swoje opinie oraz 
upodobania i pragnienia 
oraz pyta o upodobania i 
pragnienia; składa 
życzenia i gratulacje, 
odpowiada na nie; wyraża 
prośbę oraz zgodę lub 
odmowę spełnienia 
prośby. 
 

złożonych sytuacjach: 
podtrzymuje 
rozmowę, prosząc o 
powtórzenie; 
uzyskuje oraz 
przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
robienia zakupów i 
korzystania z usług; 
proponuje, przyjmuje 
i odrzuca propozycje, 
prowadzi dialogi w 
sklepie; wyraża swoje 
opinie oraz 
upodobania i 
pragnienia oraz pyta 
o upodobania i 
pragnienia; składa 
życzenia i gratulacje, 
odpowiada na nie; 
wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby. 
 

podtrzymuje 
rozmowę, prosząc o 
powtórzenie; uzyskuje 
oraz przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
robienia zakupów i 
korzystania z usług; 
proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje, 
prowadzi dialogi w 
sklepie; wyraża swoje 
opinie oraz 
upodobania i 
pragnienia oraz pyta o 
upodobania i 
pragnienia; składa 
życzenia i gratulacje, 
odpowiada na nie; 
wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby. 
 

z zakresem 
tematycznym Zakupy i 
usługi 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
te przewidziane w 
programie 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

 Nieudolnie 
przekazuje w języku 
angielskim 
informacje zawarte 
w materiałach 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 

 Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne 
błędy, przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 

 Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych  

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą przekazuje 
informacje w języku 
angielskim w zadanym 
zakresie 
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wizualnych, 
popełniając liczne 
błędy. 

 Z trudnością 
popełniając liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, 
jak również 
przekazuje w języku 
angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Popełniając dość liczne 
błędy przekazuje w języku 
polskim lub angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku polskim. 

 

materiałach 
wizualnych. 

 Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub 
angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 Z łatwością przekazuje 
w języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 

OCENA dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział 8 PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje wymagane 
nazwy środków 
transportu; 
popełnia liczne 
błędy. 

 Słabo zna i 
popełniając liczne 
błędy posługuje się 
słownictwem 

 Częściowo zna i podaje 
wymagane nazwy 
środków transportu; 
czasem popełnia błędy. 

 Częściowo zna i 
popełniając dość liczne 
błędy posługuje się 
słownictwem 
odnoszącym się do 

 Zna i podaje 
większość 
wymaganych nazw 
środków transportu. 

 Zna i posługuje się 
słownictwem 
odnoszącym się do 
wycieczek, 
zwiedzania oraz 
orientacji w terenie; 

 Zna i z łatwością 
podaje wymagane 
nazwy środków 
transportu. 

 Zna i z łatwością 
posługuje się 
słownictwem 
odnoszącym się do 
wycieczek, zwiedzania 

 W pełni (100%) 
opanował środki 
językowe w zakresie 
tematu Podróżowanie 
i turystyka (str. 66-73) 

 Wiedza ucznia może 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 
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odnoszącym się do 
wycieczek, 
zwiedzania oraz 
orientacji w 
terenie.. 

 Słabo zna i z trudem 
podaje wybrane 
czasowniki złożone 
(Phrasal verbs). 

 Słabo zna zasady 
tworzenia zdań z 
czasownikami 
modalnymi must, 
mustn’t, have to, 
should; popełnia 
liczne błędy 
posługując się nimi. 

 Popełniając liczne 
błędy, poprawnie 
stosuje zaimki 
względne i tworzy 
zdania względne. 

 

wycieczek, zwiedzania 
oraz orientacji w terenie. 

 Częściowo zna i podaje 
wybrane czasowniki 
złożone (Phrasal verbs). 

 Częściowo zna zasady 
tworzenia zdań z 
czasownikami 
modalnymi must, 
mustn’t, have to, should; 
posługując się nimi 
popełnia dość liczne 
błędy. 

 Popełniając dość liczne 
błędy, stosuje zaimki 
względne i tworzy zdania 
względne. 

 

popełnia nieliczne 
błędy. 

 Zna i zazwyczaj 
poprawnie podaje 
wymagane 
czasowniki złożone 
(Phrasal verbs). 

 Zna zasady tworzenia 
zdań z czasownikami 
modalnymi must, 
mustn’t, have to, 
should; popełnia 
nieliczne błędy 
posługując się nimi. 

 Na ogół poprawnie 
stosuje zaimki 
względne i tworzy 
zdania względne. 

oraz orientacji w 
terenie. 

 Zna i poprawnie podaje 
wymagane czasowniki 
złożone (Phrasal 
verbs). 

 Dobrze zna zasady 
tworzenia zdań z 
czasownikami 
modalnymi must, 
mustn’t, have to, 
should; posługuje się 
nimi bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie. 

 Swobodnie i 
bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje 
zaimki względne i 
tworzy zdania 
względne. 

Słuchanie  Nieudolnie reaguje 
na polecenia. 

 Słabo rozumie 
ogólny sens 
prostych 
wypowiedzi.  

 Często popełnia 
błędy w 
wyszukiwaniu 

 Czasami niepoprawnie 
reaguje na polecenia. 

 Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy. 

 Z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 

 Zazwyczaj poprawnie 
reaguje na polecenia. 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych 
wypowiedzi.  

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi. 

 Bezbłędnie reaguje na 
polecenia. 

 Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i 
złożonych wypowiedzi. 

 Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

 Uczeń bezbłędnie (w 
100%) wykonuje 
zadania związane z 
rozumieniem ze słuchu 
w zakresie tematu 
Podróżowanie i 
turystyka 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
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prostych informacji 
w wypowiedzi 

 Mimo pomocy z 
dużą trudnością 
znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa 
intencje nadawcy 
wypowiedzi. 
 

bardziej złożone 
informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi. 
 

 Bez większego trudu 
znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi. 
 

 Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
intencje nadawcy 
wypowiedzi. 
 

ramy przewidziane w 
programie 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem 
ogólnego sensu 
prostych tekstów. 

 Z trudnością 
znajduje w tekście 
określone 
informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa 
intencje nadawcy 
wypowiedzi 
pisemnej. 

 Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
błędy rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

 Najczęściej rozumie 
ogólny sens prostych 
tekstów. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 
pisemnej 

 Czasem popełniając 
błędy, rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

 Bez większego trudu 
znajduje w tekście 
określone informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 
pisemnej. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

 Bez trudu rozumie 
ogólny sens tekstu 

 Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
intencje nadawcy 
wypowiedzi pisemnej. 

 Z łatwością rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 

 Uczeń w pełni (100%) 
opanował umiejętność 
rozumienia tekstów 
pisanych 
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Mówienie  Mimo pomocy 
nieudolnie tworzy 
proste wypowiedzi 
ustne, popełniając 
liczne błędy 
zaburzające 
komunikację: 
opisuje odwiedzane 
miejsca; relacjonuje 
odbytą przez siebie 
podróż; przedstawia 
fakty odnoszące się 
do podróżowania 
różnymi środkami 
transportu oraz 
zwiedzania 
ciekawych miejsc; 
przedstawia 
intencje i marzenia 
oraz opisuje swoje 
upodobania 
odnośnie sposobów 
podróżowania oraz 
odwiedzanych 
miejsc; wyraża i 
uzasadnia swoje 
opinie na temat 
środków transportu 
oraz sposobów 
spędzania wakacji. 
 

 Sam lub z pomocą 
tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zaburzające 
komunikację: opisuje 
odwiedzane miejsca; 
relacjonuje odbytą przez 
siebie podróż; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do 
podróżowania różnymi 
środkami transportu 
oraz zwiedzania 
ciekawych miejsc; 
przedstawia intencje i 
marzenia oraz opisuje 
swoje upodobania 
odnośnie sposobów 
podróżowania oraz 
odwiedzanych miejsc; 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat środków 
transportu oraz 
sposobów spędzania 
wakacji. 
 

 Popełniając nieliczne 
niezakłócające 
komunikacji błędy, 
tworzy proste i 
złożone wypowiedzi 
ustne: opisuje 
odwiedzane miejsca; 
relacjonuje odbytą 
przez siebie podróż; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do 
podróżowania 
różnymi środkami 
transportu oraz 
zwiedzania ciekawych 
miejsc; przedstawia 
intencje i marzenia 
oraz opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
sposobów 
podróżowania oraz 
odwiedzanych miejsc; 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na 
temat środków 
transportu oraz 
sposobów spędzania 
wakacji. 
 

 Używając bogatego 
słownictwa tworzy 
proste i złożone 
wypowiedzi ustne: 
opisuje odwiedzane 
miejsca; relacjonuje 
odbytą przez siebie 
podróż; przedstawia 
fakty odnoszące się do 
podróżowania różnymi 
środkami transportu 
oraz zwiedzania 
ciekawych miejsc; 
przedstawia intencje i 
marzenia oraz opisuje 
swoje upodobania 
odnośnie sposobów 
podróżowania oraz 
odwiedzanych miejsc; 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat 
środków transportu 
oraz sposobów 
spędzania wakacji; 
ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zaburzają komunikacji. 
 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
zakresie tematu 
Podróżowanie i 
turystyka 

 Wypowiedzi ucznia są 
spójne pod względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedzi ucznia 
cechuje bogaty zasób 
słownictwa, które 
może wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

 Wypowiedzi ucznia są 
bezbłędne 

 Wypowiedzi ustne 
ucznia cechuje 
właściwy akcent i 
intonacja 

Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne 

 Sam lub z pomocą 
tworzy bardzo proste 

 Popełniając nieliczne 
na ogół 

 Samodzielnie, stosując 
urozmaicone 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
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błędy, nieudolnie 
tworzy bardzo 
proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
ciekawe miejsca; 
opowiada o 
czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z 
podróżowaniem; 
przedstawia fakty 
na temat 
podróżowania 
różnymi środkami 
transportu oraz 
zwiedzania. 

 Popełniając liczne 
błędy zaburzające 
komunikację, pisze 
e-mail z 
zaproszeniem do 
odwiedzin. 
 

wypowiedzi pisemne: 
opisuje ciekawe miejsca; 
opowiada o 
czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z  
podróżowaniem; 
przedstawia fakty na 
temat podróżowania 
różnymi środkami 
transportu oraz 
zwiedzania; dość liczne 
błędy częściowo 
zakłócają komunikację. 

 Popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zaburzające 
komunikację, pisze e-
mail z zaproszeniem do 
odwiedzin. 

 

niezakłócające 
komunikacji błędy, 
tworzy proste i 
bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje ciekawe 
miejsca; opowiada o 
czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z 
podróżowaniem; 
przedstawia fakty na 
temat podróżowania 
różnymi środkami 
transportu oraz 
zwiedzania. 

  Popełniając drobne 
błędy w zasadzie 
niezaburzające 
komunikacji, pisze e-
mail z zaproszeniem 
do odwiedzin. 

słownictwo, tworzy 
proste i bardziej 
złożone wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
ciekawe miejsca; 
opowiada o 
czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z 
podróżowaniem; 
przedstawia fakty na 
temat podróżowania 
różnymi środkami 
transportu oraz 
zwiedzania; 
ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zaburzają komunikacji.  

 Stosując urozmaicone 
słownictwo i struktury, 
pisze e-mail z 
zaproszeniem do 
odwiedzin. ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zaburzają komunikacji. 
 

formie pisemnej w 
zakresie tematu 
Podróżowanie i 
turystyka 

 Wypowiedź pisemna 
jest spójna pod 
względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedź pisemną 
ucznia cechuje bogaty 
zasób środków 
językowych, które 
mogą wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

 Wypowiedź pisemna 
ucznia pozbawiona jest 
błędów ortograficznych 
i interpunkcyjnych 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje 
w prostych 
sytuacjach, 
popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i 
przekazuje 
informacje i 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 
popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
odnośnie podróżowania 
i zwiedzania; wyraża 

 Popełniając nieliczne 
błędy, reaguje w 
prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 

 Swobodnie i 
bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą reaguje w 
sytuacjach związanych 
z zakresem 
tematycznym 
Podróżowanie i 
turystyka 
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wyjaśnienia 
odnośnie 
podróżowania i 
zwiedzania; wyraża 
swoją opinię na 
temat różnych 
środków 
transportu, a także 
odwiedzanych 
miejsc; pyta o 
opinie, zgadza się 
lub nie zgadza się z 
opiniami; 
proponuje, 
przyjmuje lub 
odrzuca propozycje 
dotyczące 
podróżowania i 
zwiedzania; 
wskazuje drogę do 
jakiegoś obiektu; 
zaprasza do 
odwiedzin i 
odpowiada na 
zaproszenie. 
 

swoją opinię na temat 
różnych środków 
transportu, a także 
odwiedzanych miejsc; 
pyta o opinie, zgadza się 
lub nie zgadza się z 
opiniami; proponuje, 
przyjmuje lub odrzuca 
propozycje dotyczące 
podróżowania i 
zwiedzania; wskazuje 
drogę do jakiegoś 
obiektu; zaprasza do 
odwiedzin i odpowiada 
na zaproszenie. 

 

podróżowania i 
zwiedzania; wyraża 
swoją opinię na 
temat różnych 
środków transportu, 
a także odwiedzanych 
miejsc; pyta o opinie, 
zgadza się lub nie 
zgadza się z opiniami; 
proponuje, przyjmuje 
lub odrzuca 
propozycje dotyczące 
podróżowania i 
zwiedzania; wskazuje 
drogę do jakiegoś 
obiektu; zaprasza do 
odwiedzin i 
odpowiada na 
zaproszenie. 

 

podróżowania i 
zwiedzania; wyraża 
swoją opinię na temat 
różnych środków 
transportu, a także 
odwiedzanych miejsc, 
pyta o opinie, zgadza 
się lub nie zgadza się z 
opiniami; proponuje, 
przyjmuje lub odrzuca 
propozycje dotyczące 
podróżowania i 
zwiedzania; wskazuje 
drogę do jakiegoś 
obiektu; zaprasza do 
odwiedzin i odpowiada 
na zaproszenie. 

 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
te przewidziane w 
programie 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

 Nieudolnie 
przekazuje w języku 
angielskim 
informacje zawarte 
w materiałach 
wizualnych, 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 

 Popełniając dość liczne 
błędy przekazuje w 

 Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne 
błędy, przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych. 

 Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  

 Z łatwością przekazuje 
w języku polskim lub 
angielskim informacje 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą przekazuje 
informacje w języku 
angielskim w zadanym 
zakresie 
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popełniając liczne 
błędy. 

 Z trudnością 
popełniając liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, 
jak również 
przekazuje w języku 
angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

 Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

Uczeń rozwiązuje test z rozdziałów 7 i 8. 

 
 

OCENA dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział 9 KULTURA 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje nazwy 
dziedzin kultury; 
popełnia liczne błędy. 

 Słabo zna i, 
popełniając liczne 
błędy, posługuje się 
słownictwem 

 Częściowo zna i podaje 
wymagane nazwy 
dziedzin kultury; 
popełnia dość liczne 
błędy. 

 Częściowo zna i, 
popełniając dość liczne 
błędy, posługuje się 

 Zna i podaje 
większość 
wymaganych nazw 
dziedzin kultury. 

 Zna i posługuje się, 
popełniając nieliczne 
błędy, słownictwem 
odnoszącym się do 

 Zna i z łatwością 
podaje wymagane 
nazwy dziedzin kultury. 

 Swobodnie i 
bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje 
się słownictwem 
odnoszącym się do 

 W pełni (100%) 
opanował środki 
językowe w zakresie 
tematu Kultura (str. 76-
83) 

 Wiedza ucznia może 
wykraczać poza ramy 
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odnoszącym się do 
uczestnictwa w 
kulturze i 
wydarzeniach 
kulturalnych oraz 
tradycji i zwyczajów, 
a także mediów, w 
tym mediów 
społecznościowych. 

 Słabo zna zasady 
tworzenia i 
popełniając liczne 
błędy, buduje zdania 
warunkowe typu 0, 1 
i 2.. 

 Popełniając liczne 
błędy, posługuje się 
zdaniami 
warunkowymi typu 0, 
1 i 2. 

 Popełnia liczne błędy, 
tworząc zdania 
okolicznikowe czasu i 
posługując się nimi. 
 

słownictwem 
odnoszącym się do 
uczestnictwa w 
kulturze i wydarzeniach 
kulturalnych oraz 
tradycji i zwyczajów, a 
także mediów, w tym 
mediów 
społecznościowych. 

 Częściowo zna zasady 
tworzenia i popełniając 
dość liczne błędy, 
buduje zdania 
warunkowe typu 0, 1 i 
2. 

 Nie zawsze poprawnie 
posługuje się zdaniami 
warunkowymi typu 0, 1 
i 2. 

 Popełnia dość liczne 
błędy, tworząc zdania 
okolicznikowe czasu i 
posługując się nimi. 
 

uczestnictwa w 
kulturze i 
wydarzeniach 
kulturalnych oraz 
tradycji i zwyczajów, 
a także mediów, w 
tym mediów 
społecznościowych. 

 Zna zasady tworzenia 
i na ogół poprawnie 
buduje zdania 
warunkowe typu 0, 1 
i 2. 

 Na ogół poprawnie 
posługuje się 
zdaniami 
warunkowymi typu 0, 
1 i 2. 

 Przeważnie 
poprawnie tworzy 
zdania okolicznikowe 
czasu i posługuje się 
nimi. 
 

 

uczestnictwa w 
kulturze i 
wydarzeniach 
kulturalnych oraz 
tradycji i zwyczajów, a 
także mediów, w tym 
mediów 
społecznościowych. 

 Zna dobrze zasady 
tworzenia i z łatwością 
buduje zdania 
warunkowe typu 0, 1 i 
2. 

 Z łatwością i poprawnie 
posługuje się z 
zdaniami 
warunkowymi typu 0, 1 
i 2. 

 Poprawnie tworzy 
zdania okolicznikowe 
czasu i posługuje się 
nimi. 
 

przewidziane w 
programie 

Słuchanie  Słabo rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi.  

 Często popełnia błędy 
w wyszukiwaniu 
prostych informacji w 
wypowiedzi. 

 Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy. 

 Z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych 
wypowiedzi.  

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi. 

 Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i 
złożonych wypowiedzi. 

 Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

 Uczeń bezbłędnie (w 
100%) wykonuje 
zadania związane z 
rozumieniem ze słuchu 
w zakresie tematu 
Kultura 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
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 Mimo pomocy z dużą 
trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 
 

bardziej złożone 
informacje. 

 

 Bez większego trudu 
znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

 Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

ramy przewidziane w 
programie 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem 
ogólnego sensu 
prostych tekstów. 

 Z trudnością znajduje 
w tekście określone 
informacje. 

 Mimo pomocy, z 
trudnością 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

 Najczęściej rozumie 
ogólny sens prostych 
tekstów. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Czasem popełniając 
błędy, rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

 Bez większego trudu 
znajduje w tekście 
określone informacje. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

 Bez trudu rozumie 
ogólny sens tekstu 

 Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Z łatwością rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 

 Uczeń w pełni (100%) 
opanował umiejętność 
rozumienia tekstów 
pisanych 

Mówienie  Mimo pomocy 
nieudolnie tworzy 
proste wypowiedzi 
ustne, popełniając 
liczne błędy 
zaburzające 
komunikację: 
opowiada o 
czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z 
uczestniczeniem w 
kulturze; przedstawia 
fakty dotyczące 

 Sam lub z pomocą 
nauczyciela tworzy 
proste wypowiedzi 
ustne, popełniając dość 
liczne błędy częściowo 
zaburzające 
komunikację: 
opowiada o 
czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z 
uczestniczeniem w 
kulturze; przedstawia 
fakty dotyczące 

 Popełniając nieliczne 
na ogół 
niezakłócające 
komunikacji błędy, 
tworzy proste i 
złożone wypowiedzi 
ustne: opowiada o 
czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z 
uczestniczeniem w 
kulturze; przedstawia 
fakty dotyczące 
muzeów i innych 

 Używając bogatego 
słownictwa tworzy 
proste i złożone 
wypowiedzi ustne: 
opowiada o 
czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z 
uczestniczeniem w 
kulturze; przedstawia 
fakty dotyczące 
muzeów i innych 
obiektów kulturalnych, 
a także wydarzeń 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
zakresie tematu 
Kultura 

 Wypowiedzi ucznia są 
spójne pod względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedzi ucznia 
cechuje bogaty zasób 
słownictwa, które 
może wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 
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muzeów i innych 
obiektów 
kulturalnych, a także 
wydarzeń 
kulturalnych; opisuje 
swoje upodobania 
odnośnie dzieł 
kultury oraz 
wydarzeń 
kulturalnych; wyraża i 
uzasadnia swoje 
opinie na temat 
korzystania z mediów 
społecznościowych 
oraz uczestnictwa w 
kulturze. 
 

muzeów i innych 
obiektów kulturalnych, 
a także wydarzeń 
kulturalnych; opisuje 
swoje upodobania 
odnośnie dzieł kultury 
oraz wydarzeń 
kulturalnych; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
na temat korzystania z 
mediów 
społecznościowych 
oraz uczestnictwa w 
kulturze. 
 

obiektów 
kulturalnych, a także 
wydarzeń 
kulturalnych; opisuje 
swoje upodobania 
odnośnie dzieł 
kultury oraz 
wydarzeń 
kulturalnych; wyraża i 
uzasadnia swoje 
opinie na temat 
korzystania z mediów 
społecznościowych 
oraz uczestnictwa w 
kulturze. 
 

kulturalnych; opisuje 
swoje upodobania 
odnośnie dzieł kultury 
oraz wydarzeń 
kulturalnych; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
na temat korzystania z 
mediów 
społecznościowych 
oraz uczestnictwa w 
kulturze; ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 
 

 Wypowiedzi ucznia są 
bezbłędne 

 Wypowiedzi ustne 
ucznia cechuje 
właściwy akcent i 
intonacja 

Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
zaburzające 
komunikację błędy, 
nieudolnie tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje dzieła sztuki i 
placówki kulturalne; 
opowiada o 
doświadczeniach 
związanych z 
uczestnictwem w 
wydarzeniach 
kulturalnych; 
przedstawia fakty 

 Sam lub z pomocą 
nauczyciela tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje dzieła sztuki i 
placówki kulturalne; 
opowiada o 
doświadczeniach 
związanych z 
uczestnictwem w 
wydarzeniach 
kulturalnych; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do 
wydarzeń kulturalnych, 
tradycji i zwyczajów; 

 Popełniając nieliczne 
błędy na ogół 
niezakłócające 
komunikacji, tworzy 
proste i bardziej 
złożone wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
dzieła sztuki i 
placówki kulturalne; 
opowiada o 
doświadczeniach 
związanych z 
uczestnictwem w 
wydarzeniach 
kulturalnych; 
przedstawia fakty 

 Samodzielnie, stosując 
urozmaicone 
słownictwo, tworzy 
proste i bardziej 
złożone wypowiedzi 
pisemne: opisuje dzieła 
sztuki i placówki 
kulturalne; opowiada o 
doświadczeniach 
związanych z 
uczestnictwem w 
wydarzeniach 
kulturalnych; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do 
wydarzeń kulturalnych, 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
formie pisemnej w 
zakresie tematu 
Kultura 

 Wypowiedź pisemna 
jest spójna pod 
względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedź pisemną 
ucznia cechuje bogaty 
zasób środków 
językowych, które 
mogą wykraczać poza 
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odnoszące się do 
wydarzeń 
kulturalnych, tradycji 
i zwyczajów; opisuje 
swoje upodobania i 
wyraża opinie 
odnośnie wydarzeń 
kulturalnych i 
uczestnictwa w 
kulturze, a także 
tradycji i zwyczajów. 

 Popełniając liczne 
błędy zakłócające 
komunikację, pisze 
list dotyczący 
uroczystości 
weselnej. 

 

opisuje swoje 
upodobania i wyraża 
opinie odnośnie 
wydarzeń kulturalnych 
i uczestnictwa w 
kulturze, a także 

tradycji i zwyczajów; 
dość liczne błędy 
częściowo zakłócają 
komunikację. 

 Popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zakłócające 
komunikację, pisze list 
dotyczący uroczystości 
weselnej. 

 

odnoszące się do 
wydarzeń 
kulturalnych, tradycji 
i zwyczajów; opisuje 
swoje upodobania i 
wyraża opinie 
odnośnie wydarzeń 
kulturalnych i 
uczestnictwa w 
kulturze, a także 
tradycji i zwyczajów. 

 Popełniając nieliczne 
błędy na ogół 
niezakłócające 
komunikacji, pisze list 
dotyczący 
uroczystości 
weselnej. 

 

tradycji i zwyczajów; 
opisuje swoje 
upodobania i wyraża 
opinie odnośnie 
wydarzeń kulturalnych 
i uczestnictwa w 
kulturze, a także 
tradycji i zwyczajów; 
ewentualne drobne 
błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

 Stosując urozmaicone 
słownictwo i struktury, 
pisze list dotyczący 
uroczystości weselnej; 
ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zaburzają komunikacji. 
 

ramy przewidziane w 
programie 

 Wypowiedź pisemna 
ucznia pozbawiona jest 
błędów ortograficznych 
i interpunkcyjnych 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i 
przekazuje 
informacje oraz 
wyjaśnienia odnośnie 
uczestnictwa w 
wydarzeniach 
kulturalnych, a także 
korzystania z mediów 
społecznościowych; 
pyta o pozwolenie, 
udziela lub odmawia 

Reaguje w prostych 
sytuacjach, często 
popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje oraz 
wyjaśnienia odnośnie 
uczestnictwa w 
wydarzeniach 
kulturalnych, a także 
korzystania z mediów 
społecznościowych; 
pyta o pozwolenie, 
udziela lub odmawia 
pozwolenia; 

 Popełniając nieliczne 
błędy, reaguje w 
prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje oraz 
wyjaśnienia odnośnie 
uczestnictwa w 
wydarzeniach 
kulturalnych, a także 
korzystania z mediów 
społecznościowych; 
pyta o pozwolenie, 
udziela lub odmawia 

 Swobodnie i 
bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje 
oraz wyjaśnienia 
odnośnie uczestnictwa 
w wydarzeniach 
kulturalnych, a także 
korzystania z mediów 
społecznościowych; 
pyta o pozwolenie, 
udziela lub odmawia 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą reaguje w 
sytuacjach związanych 
z zakresem 
tematycznym Kultura 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
te przewidziane w 
programie 
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pozwolenia; 
proponuje, przyjmuje 
i odrzuca propozycje; 
wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę 
spełnienia; prosi o 
radę, udziela rady; 
stosuje wyrażenia i 
zwroty 
grzecznościowe. 

 

proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje; 
wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę 
spełnienia; prosi o 
radę, udziela rady; 
stosuje wyrażenia i 
zwroty 
grzecznościowe. 

 

pozwolenia; 
proponuje, przyjmuje 
i odrzuca propozycje; 
wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę 
spełnienia; prosi o 
radę, udziela rady; 
stosuje wyrażenia i 
zwroty 
grzecznościowe. 

 

pozwolenia; 
proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje; 
wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę 
spełnienia; prosi o 
radę, udziela rady; 
stosuje wyrażenia i 
zwroty 
grzecznościowe. 

 
Przetwarzanie 
wypowiedzi 

 Nieudolnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w 
materiałach 
wizualnych, 
popełniając liczne 
błędy. 

 Z trudnością 
popełniając liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 

 Popełniając dość liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne 
błędy, przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych. 

 Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych. 

 Z łatwością przekazuje 
w języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą przekazuje 
informacje w języku 
angielskim w zadanym 
zakresie 
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OCENA dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział 10 SPORT 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i 
popełniając liczne 
błędy z trudem 
podaje nazwy 
dyscyplin 
sportowych, 
elementów sprzętu 
sportowego i 
obiektów 
sportowych. 

 Słabo zna i z trudem 
stosuje słownictwo 
opisujące 
sportowców, imprezy 
sportowe i 
uprawianie sportu. 

 Słabo zna zasady 
stopniowania 
przymiotników i 
przysłówków. 

 Popełnia dużo 
błędów stosując w 
zdaniach przymiotniki 
i przysłówki w 
stopniu wyższym i 
najwyższym. 

 Nieudolnie buduje 
zdania z wyrażeniami 

 Częściowo zna i 
czasem popełniając 
błędy podaje nazwy 
dyscyplin sportowych, 
elementów sprzętu 
sportowego i 
obiektów sportowych. 

 Częściowo zna 
słownictwo opisujące 
sportowców, imprezy 
sportowe i uprawianie 
sportu; stosując je 
czasem popełnia 
błędy. 

 Częściowo zna zasady 
stopniowania 
przymiotników i 
przysłówków. 

 Popełnia dość dużo 
błędów stosując w 
zdaniach przymiotniki i 
przysłówki w stopniu 
wyższym i najwyższym. 

 Popełniając dość liczne 
błędy buduje zdania z 
wyrażeniami than oraz 
(not) as…as… 

 Zna i na ogół 
poprawnie podaje 
nazwy dyscyplin 
sportowych, 
elementów sprzętu 
sportowego i 
obiektów 
sportowych. 

 Zna i na ogół 
poprawnie stosuje 
słownictwo opisujące 
sportowców, 
imprezy sportowe i 
uprawianie sportu. 

 Zna zasady 
stopniowania 
przymiotników i 
przysłówków. 

 Popełnia nieliczne 
błędy stosując w 
zdaniach przymiotniki 
i przysłówki w 
stopniu wyższym i 
najwyższym. 

 Popełniając nieliczne 
błędy buduje zdania 
z wyrażeniami than 
oraz (not) as…as… 

 Zna i poprawnie podaje 
nazwy dyscyplin 
sportowych, 
elementów sprzętu 
sportowego i obiektów 
sportowych. 

 Zna i poprawnie 
stosuje słownictwo 
opisujące sportowców, 
imprezy sportowe i 
uprawianie sportu. 

 Zna zasady 
stopniowania 
przymiotników i 
przysłówków. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje w 
zdaniach przymiotniki i 
przysłówki w stopniu 
wyższym i najwyższym. 

 Poprawnie buduje 
zdania z wyrażeniami 
than oraz (not) 
as…as… 

 Swobodnie i 
poprawnie stosuje w 
wypowiedziach 

 W pełni (100%) 
opanował środki 
językowe w zakresie 
tematu Sport (str. 84-
91) 

 Wiedza ucznia może 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 
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than oraz (not) 
as…as… 

 Słabo zna i z trudem 
stosuje w 
wypowiedziach 
wyrażenia too… oraz 
(not)…enough. 

 Popełniając liczne 
błędy posługuje się 
wyrażeniami so i 
such (a/an), a także 
What i How w 
połączeniu z 
przymiotnikami i 
przysłówkami. 

 

 Częściowo zna i 
stosuje w 
wypowiedziach 
wyrażenia too… oraz 
(not)…enough. 

 Nie zawsze poprawnie 
posługuje się 
wyrażeniami so i such 
(a/an), a także What i 
How w połączeniu z 
przymiotnikami i 
przysłówkami. 

 

 Zna i zazwyczaj 
poprawnie stosuje w 
wypowiedziach 
wyrażenia too… oraz 
(not)…enough.. 

 Zazwyczaj poprawnie 
posługuje się 
wyrażeniami so i 
such (a/an), a także 
What i How w 
połączeniu z 
przymiotnikami i 
przysłówkami. 

 

wyrażenia too… oraz 
(not)…enough. 

 Poprawnie posługuje 
się wyrażeniami so i 
such (a/an), a także 
What i How w 
połączeniu z 
przymiotnikami i 
przysłówkami. 

 

Słuchanie  Słabo rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi.  

 Często popełnia błędy 
w wyszukiwaniu 
prostych informacji w 
wypowiedzi 

 Mimo pomocy z dużą 
trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy 

 Z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych 
wypowiedzi.  

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez większego trudu 
znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi. 
 

 Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i 
złożonych wypowiedzi. 

 Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi. 
 

 Uczeń bezbłędnie (w 
100%) wykonuje 
zadania związane z 
rozumieniem ze słuchu 
w zakresie tematu 
Sport 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 



 

 

58 

 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem 
ogólnego sensu 
prostych tekstów. 

 Z trudnością znajduje 
w tekście określone 
informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 
pisemnej. 

 Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
błędy rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu oraz 
układa informacje we 
właściwej kolejności. 
 

 Najczęściej rozumie 
ogólny sens prostych 
tekstów. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 
pisemnej. 

 Czasem popełniając 
błędy, rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu oraz 
układa informacje we 
właściwej kolejności. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

 Bez większego trudu 
znajduje w tekście 
określone informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 
pisemnej. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu oraz 
układa informacje we 
właściwej kolejności. 
 

 Bez trudu rozumie 
ogólny sens tekstu. 

 Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
intencje nadawcy 
wypowiedzi pisemnej. 

 Z łatwością rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu oraz 
układa informacje we 
właściwej kolejności. 

 

 Uczeń w pełni (100%) 
opanował umiejętność 
rozumienia tekstów 
pisanych 

Mówienie   Mimo pomocy 
nieudolnie tworzy 
proste wypowiedzi 
ustne, popełniając 
liczne zaburzające 
komunikację błędy: 
opisuje wybitnych 
sportowców, sprzęt 
sportowy i obiekty 
sportowe; relacjonuje 
udział w imprezach 
sportowych, 
przedstawia fakty 

Z pewną pomocą 
tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
czasem popełniając 
błędy częściowo 
zaburzające 
komunikację: opisuje 
wybitnych 
sportowców, sprzęt 
sportowy i obiekty 
sportowe; relacjonuje 
udział w imprezach 
sportowych, 

Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając nieliczne 
na ogół 
niezaburzające 
komunikacji błędy: 
opisuje wybitnych 
sportowców, sprzęt 
sportowy i obiekty 
sportowe; relacjonuje 
udział w imprezach 
sportowych, 
przedstawia fakty 

Bez trudu tworzy 
proste i złożone 
wypowiedzi ustne: 
opisuje wybitnych 
sportowców, sprzęt 
sportowy i obiekty 
sportowe; relacjonuje 
udział w imprezach 
sportowych, 
przedstawia fakty 
odnosząc się różnych 
dyscyplin sportowych, 
sprzętu i obiektów 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
zakresie tematu Sport 

 Wypowiedzi ucznia są 
spójne pod względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedzi ucznia 
cechuje bogaty zasób 
słownictwa, które 
może wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 
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odnosząc się do 
różnych dyscyplin 
sportowych, sprzętu i 
obiektów 
sportowych, a także 
sportowców, opisuje 
swoje upodobania i 
wyraża opinie 
odnośnie dyscyplin 
sportowych, 
uprawiania sportu, 
uczestnictwa w 
imprezach 
sportowych i wyboru 
sprzętu sportowego. 
 

przedstawia fakty 
odnosząc się do 
różnych dyscyplin 
sportowych, sprzętu i 
obiektów sportowych, 
a także sportowców, 
opisuje swoje 
upodobania i wyraża 
opinie odnośnie 
dyscyplin sportowych, 
uprawiania sportu, 
uczestnictwa w 
imprezach sportowych 
i wyboru sprzętu 
sportowego. 
 

odnosząc się do 
różnych dyscyplin 
sportowych, sprzętu i 
obiektów 
sportowych, a także 
sportowców, opisuje 
swoje upodobania i 
wyraża opinie 
odnośnie dyscyplin 
sportowych, 
uprawiania sportu, 
uczestnictwa w 
imprezach 
sportowych i wyboru 
sprzętu sportowego. 

sportowych, a także 
sportowców, opisuje 
swoje upodobania i 
wyraża opinie 
odnośnie dyscyplin 
sportowych, 
uprawiania sportu, 
uczestnictwa w 
imprezach sportowych 
i wyboru sprzętu 
sportowego; 
ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zaburzają komunikacji.  

 Wypowiedzi ucznia są 
bezbłędne 

 Wypowiedzi ustne 
ucznia cechuje 
właściwy akcent i 
intonacja 

Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
zaburzające 
komunikację błędy, 
nieudolnie tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje sportowców, 
sprzęt sportowy, 
obiekty i imprezy 
sportowe; opowiada 
o doświadczeniach 
odnosząc się do 
udziału w imprezach 
sportowych oraz 
uprawiania sportu; 
przedstawia fakty 

 Sam lub z pomocą 
tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje sportowców, 
sprzęt sportowy, 
obiekty i imprezy 
sportowe; opowiada o 
doświadczeniach 
odnosząc się do udziału 
w imprezach 
sportowych oraz 
uprawiania sportu, 
przedstawia fakty 
dotyczące sportowców 
i uprawiania sportu 
oraz obowiązujących 
reguł; opisuje swoje 

 Popełniając nieliczne 
błędy niezakłócające 
komunikacji, tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
sportowców, sprzęt 
sportowy, obiekty i 
imprezy sportowe; 
opowiada o 
doświadczeniach 
odnosząc się do 
udziału w imprezach 
sportowych oraz 
uprawiania sportu, 
przedstawia fakty 
dotyczące 
sportowców i 

 Samodzielnie, stosując 
urozmaicone 
słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
sportowców, sprzęt 
sportowy, obiekty i 
imprezy sportowe; 
opowiada o 
doświadczeniach 
odnosząc się do udziału 
w imprezach 
sportowych oraz 
uprawiania sportu; 
przedstawia fakty 
dotyczące sportowców 
i uprawiania sportu 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
formie pisemnej w 
zakresie tematu Sport 

 Wypowiedź pisemna 
jest spójna pod 
względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedź pisemną 
ucznia cechuje bogaty 
zasób środków 
językowych, które 
mogą wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 
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dotyczące 
sportowców i 
uprawiania sportu 
oraz obowiązujących 
reguł; opisuje swoje 
upodobania i wyraża 
opinie dotyczące 
dyscyplin 
sportowych, 
uprawiania sportu, 
uczestnictwa w 
imprezach 
sportowych i wyboru 
sprzętu sportowego. 

 Popełniając liczne 
błędy zakłócające 
komunikację, 
nieudolnie pisze e-
mail na temat 
wybranej dyscypliny 
sportowej i reguł w 
niej panujących. 
 

upodobania i wyraża 
opinie dotyczące 
dyscyplin sportowych, 
uprawiania sportu, 
uczestnictwa w 
imprezach sportowych 
i wyboru sprzętu 
sportowego; dość 
liczne błędy częściowo 
zaburzają komunikację. 

 Popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zakłócające 
komunikację, pisze e-
mail na temat 
wybranej dyscypliny 
sportowej i reguł w niej 
panujących. 
 

uprawiania sportu 
oraz obowiązujących 
reguł; opisuje swoje 
upodobania i wyraża 
opinie dotyczące 
dyscyplin 
sportowych, 
uprawiania sportu, 
uczestnictwa w 
imprezach 
sportowych i wyboru 
sprzętu sportowego. 

 Popełniając nieliczne 
błędy zazwyczaj 
niezakłócające 
komunikacji, pisze e-
mail na temat 
wybranej dyscypliny 
sportowej i reguł w 
niej panujących. 
 

oraz obowiązujących 
reguł; opisuje swoje 
upodobania i wyraża 
opinie dotyczące 
dyscyplin sportowych, 
uprawiania sportu, 
uczestnictwa w 
imprezach sportowych 
i wyboru sprzętu 
sportowego. 

 Stosując urozmaicone 
słownictwo i struktury, 
pisze e-mail na temat 
wybranej dyscypliny 
sportowej i reguł w niej 
panujących; 
ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 
 

 Wypowiedź pisemna 
ucznia pozbawiona jest 
błędów ortograficznych 
i interpunkcyjnych 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i 
przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
uprawiania sportu i 
udziału w imprezach 
sportowych; wyraża 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 
popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
uprawiania sportu i 
udziału w imprezach 
sportowych; wyraża 
swoją opinię na temat 

 Popełniając nieliczne 
błędy reaguje w 
prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
uprawiania sportu i 
udziału w imprezach 
sportowych; wyraża 

 Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
uprawiania sportu i 
udziału w imprezach 
sportowych; wyraża 
swoją opinię na temat 
różnych dyscyplin 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą reaguje w 
sytuacjach związanych 
z zakresem 
tematycznym Sport 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
te przewidziane w 
programie 
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swoją opinię na 
temat różnych 
dyscyplin 
sportowych, sprzętu i 
imprez sportowych; 
pyta o opinie, zgadza 
się lub nie zgadza się 
z opiniami; zaprasza i 
reaguje na 
zaproszenie; 
proponuje, przyjmuje 
lub odrzuca 
propozycje dotyczące 
udziału w 
wydarzeniach 
sportowych; składa 
gratulacje, wyraża 
prośbę, reaguje na 
prośbę; instruuje, 
zakazuje i nakazuje 
podając zasady gry, 
udziela zgody lub 
odmawia pozwolenia. 
 

różnych dyscyplin 
sportowych; sprzętu i 
imprez sportowych; 
pyta o opinie, zgadza 
się lub nie zgadza się z 
opiniami; zaprasza i 
reaguje na 
zaproszenie; 
proponuje, przyjmuje 
lub odrzuca propozycje 
dotyczące udziału w 
wydarzeniach 
sportowych; składa 
gratulacje, wyraża 
prośbę, reaguje na 
prośbę; instruuje, 
zakazuje i nakazuje 
podając zasady gry, 
udziela zgody lub 
odmawia pozwolenia. 

swoją opinię na 
temat różnych 
dyscyplin 
sportowych, sprzętu i 
imprez sportowych, 
pyta o opinie, zgadza 
się lub nie zgadza się 
z opiniami; zaprasza i 
reaguje na 
zaproszenie, 
proponuje, przyjmuje 
lub odrzuca 
propozycje dotyczące 
udziału w 
wydarzeniach 
sportowych; składa 
gratulacje; wyraża 
prośbę, reaguje na 
prośbę; instruuje, 
zakazuje i nakazuje 
podając zasady gry; 
udziela zgody lub 
odmawia pozwolenia. 

 

sportowych, sprzętu i 
imprez sportowych, 
pyta o opinie, zgadza 
się lub nie zgadza się z 
opiniami; zaprasza i 
reaguje na 
zaproszenie; 
proponuje, przyjmuje 
lub odrzuca propozycje 
dotyczące udziału w 
wydarzeniach 
sportowych; składa 
gratulacje; wyraża 
prośbę, reaguje na 
prośbę; instruuje, 
zakazuje i nakazuje 
podając zasady gry; 
udziela zgody lub 
odmawia pozwolenia. 

 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

 Nieudolnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w 
materiałach 
wizualnych, 
popełniając liczne 
błędy. 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 

 Popełniając dość liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 

 Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne 
błędy, przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych. 

 Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 

 Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  

 Z łatwością przekazuje 
w języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą przekazuje 
informacje w języku 
angielskim w zadanym 
zakresie 
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 Z trudnością 
popełniając liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

Uczeń rozwiązuje test z rozdziałów 9 i 10. 

 
 

OCENA dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział 11 ZDROWIE 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje nazwy części 
ciała, chorób i 
dolegliwości. 

 Słabo zna i z trudem 
stosuje słownictwo 
odnoszące się do 
zdrowego stylu życia, 
leczenia i 
zapobiegania 
chorobom. 

 Słabo zna zasady 
tworzenia i 

 Częściowo zna i podaje 
nazwy części ciała, 
chorób i dolegliwości. 

 Częściowo zna i 
czasem popełniając 
błędy stosuje 
słownictwo odnoszące 
się do zdrowego stylu 
życia, leczenia i 
zapobiegania 
chorobom. 

 Częściowo zna zasady 
tworzenia i stosowania 

 Zna i podaje 
większość 
wymaganych nazw 
części ciała, chorób i 
dolegliwości. 

 Zna i zazwyczaj 
poprawnie stosuje 
słownictwo 
odnoszące się do 
zdrowego stylu życia, 
leczenia i 
zapobiegania 
chorobom. 

 Zna i z łatwością 
podaje wymagane 
nazwy części ciała, 
chorób i dolegliwości. 

 Zna i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
stosuje słownictwo 
odnoszące się do 
zdrowego stylu życia, 
leczenia i zapobiegania 
chorobom. 

 Zna zasady tworzenia i 
poprawnie buduje i 

 W pełni (100%) 
opanował środki 
językowe w zakresie 
tematu Zdrowie (str. 
94-101) 

 Wiedza ucznia może 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 
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stosowania zdań w 
czasie Past Perfect, 
popełnia liczne 
błędy. 

 Popełnia liczne błędy 
tworząc formy 
czasowników: 
bezokolicznik lub 
formę –ing. 

 

zdań w czasie Past 
Perfect, popełnia dość 
liczne błędy. 

 Popełnia dość liczne 
błędy tworząc formy 
czasowników: 
bezokolicznik lub 
formę –ing. 

 

 Zna zasady tworzenia 
i stosowania zdań w 
czasie Past Perfect, 
popełnia nieliczne 
błędy. 

 Tworzy formy 
czasowników: 
bezokolicznik lub 
formę –ing, 
popełniając nieliczne 
błędy. 
 

stosuje zdania w czasie 
Past Perfect. 

 Poprawnie tworzy 
formy czasowników: 
bezokolicznik lub 
formę –ing, 
popełniając nieliczne 
błędy. 

 

Słuchanie  Słabo rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi.  

 Często popełnia 
błędy w 
wyszukiwaniu 
prostych informacji w 
wypowiedzi 

 Mimo pomocy 
popełniając liczne 
błędy znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy 

 Z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 

 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych 
wypowiedzi.  

 Znajduje w 
wypowiedzi proste 
informacje. 

 Bez większego trudu 
znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

 Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i 
złożonych wypowiedzi. 

 Z łatwością znajduje w 
wypowiedzi proste 
informacje. 

 Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

 Uczeń bezbłędnie (w 
100%) wykonuje 
zadania związane z 
rozumieniem ze słuchu 
w zakresie tematu 
Zdrowie 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem 
ogólnego sensu 
prostych tekstów. 

 Z trudnością znajduje 
w tekście określone 
informacje. 

 Najczęściej rozumie 
ogólny sens prostych 
tekstów. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

 Bez większego trudu 
znajduje w tekście 
określone informacje. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki 

 Bez trudu rozumie 
ogólny sens tekstów. 

 Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Z łatwością rozpoznaje 
związki między 

 Uczeń w pełni (100%) 
opanował umiejętność 
rozumienia tekstów 
pisanych 
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 Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
błędy, rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

 Czasem popełniając 
błędy, rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 
 

poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 

Mówienie  Mimo pomocy 
nieudolnie tworzy 
proste wypowiedzi 
ustne, popełniając 
liczne błędy 
zaburzające 
komunikację: 
opowiada o 
czynnościach, 
doświadczeniach i 
wydarzeniach 
związanych z 
dbaniem o zdrowie, a 
także z przebytymi 
chorobami lub 
wypadkami; 
przedstawia fakty 
odnosząc się do 
różnych dolegliwości, 
chorób oraz leczenia; 
opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
sposobów leczenia; 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na 
temat stylu życia i 

 Z niewielką pomocą 
tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
czasem popełniając 
błędy częściowo 
zaburzające 
komunikację: 
opowiada o 
czynnościach, 
doświadczeniach i 
wydarzeniach 
związanych z dbaniem 
o zdrowie, a także z 
przebytymi chorobami 
lub wypadkami; 
przedstawia fakty 
odnosząc się do 
różnych dolegliwości, 
chorób oraz leczenia; 
opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
sposobów leczenia; 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat 
stylu życia i jego 
wpływu na zdrowie. 

Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając nieliczne 
błędy zazwyczaj 
niezaburzające 
komunikacji: 
opowiada o 
czynnościach, 
doświadczeniach i 
wydarzeniach 
związanych z 
dbaniem o zdrowie, 
a także z przebytymi 
chorobami lub 
wypadkami; 
przedstawia fakty 
odnosząc się do 
różnych dolegliwości, 
chorób oraz leczenia; 
opisuje swoje 
upodobania 
odnośnie sposobów 
leczenia; wyraża i 
uzasadnia swoje 
opinie na temat stylu 

 Tworzy proste i 
złożone wypowiedzi 
ustne: opowiada o 
czynnościach, 
doświadczeniach i 
wydarzeniach 
związanych z dbaniem 
o zdrowie, a także z 
przebytymi chorobami 
lub wypadkami; 
przedstawia fakty 
odnosząc się do 
różnych dolegliwości, 
chorób oraz leczenia; 
opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
sposobów leczenia; 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat 
stylu życia i jego 
wpływu na zdrowie; 
ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zaburzają komunikacji. 
 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
zakresie tematu 
Zdrowie 

 Wypowiedzi ucznia są 
spójne pod względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedzi ucznia 
cechuje bogaty zasób 
słownictwa, które 
może wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

 Wypowiedzi ucznia są 
bezbłędne 

 Wypowiedzi ustne 
ucznia cechuje 
właściwy akcent i 
intonacja 
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jego wpływu na 
zdrowie. 

 

 życia i jego wpływu 
na zdrowie. 
 

Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
błędy zaburzające 
komunikację, 
nieudolnie tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje części ciała i 
choroby; opowiada o 
doświadczeniach 
związanych z 
chorowaniem i 
leczeniem; 
przedstawia fakty 
odnosząc się do 
problemów 
zdrowotnych i 
leczenia; opisuje 
swoje upodobania 
odnośnie metod 
zapobiegania 
chorobom oraz 
leczenia; wyraża i 
uzasadnia opinie oraz 
wyjaśnienia 
dotyczące sposobów 
dbania o zdrowie; 
wyraża uczucia i 
emocje. 

 Sam lub z pomocą 
tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne, 
popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zaburzające 
komunikację: opisuje 
części ciała i choroby; 
opowiada o 
doświadczeniach 
związanych z 
chorowaniem i 
leczeniem; 
przedstawia fakty 
odnosząc się do 
problemów 
zdrowotnych i 
leczenia; opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
metod zapobiegania 
chorobom oraz 
leczenia; wyraża i 
uzasadnia opinie oraz 
wyjaśnienia dotyczące 
sposobów dbania o 
zdrowie; wyraża 
uczucia i emocje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zakłócające 

 Popełniając nieliczne 
błędy na ogół 
niezakłócające 
komunikacji, tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
części ciała i choroby; 
opowiada o 
doświadczeniach 
związanych z 
chorowaniem i 
leczeniem; 
przedstawia fakty 
odnosząc się do 
problemów 
zdrowotnych i 
leczenia; opisuje 
swoje upodobania 
odnośnie metod 
zapobiegania 
chorobom oraz 
leczenia; wyraża i 
uzasadnia opinie 
oraz wyjaśnienia 
dotyczące sposobów 
dbania o zdrowie; 
wyraża uczucia i 
emocje. 

 Popełniając nieliczne 
błędy zazwyczaj 

 Samodzielnie, stosując 
urozmaicone 
słownictwo, 
bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie, tworzy 
krótkie i bardziej 
złożone wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
części ciała i choroby; 
opowiada o 
doświadczeniach 
związanych z 
chorowaniem i 
leczeniem; 
przedstawia fakty 
odnosząc się do 
problemów 
zdrowotnych i 
leczenia; opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
metod zapobiegania 
chorobom oraz 
leczenia; wyraża i 
uzasadnia opinie oraz 
wyjaśnienia dotyczące 
sposobów dbania o 
zdrowie; wyraża 
uczucia i emocje. 

 Stosując urozmaicone 
słownictwo i struktury, 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
formie pisemnej w 
zakresie tematu 
Zdrowie 

 Wypowiedź pisemna 
jest spójna pod 
względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedź pisemną 
ucznia cechuje bogaty 
zasób środków 
językowych, które 
mogą wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

 Wypowiedź pisemna 
ucznia pozbawiona jest 
błędów ortograficznych 
i interpunkcyjnych 
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 Popełniając liczne 
błędy zakłócające 
komunikację, 
nieudolnie pisze 
wiadomość dotyczącą 
problemów 
zdrowotnych. 
 

komunikację, pisze 
wiadomość dotyczącą 
problemów 
zdrowotnych. 

 

niezakłócające 
komunikacji, pisze 
wiadomość dotyczącą 
problemów 
zdrowotnych. 

 

pisze wiadomość 
dotyczącą problemów 
zdrowotnych; 
ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 
 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając liczne 
błędy: proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje; wyraża 
prośbę oraz zgodę 
lub odmowę 
spełnienia; prosi o 
radę, udziela rady 
odnośnie dbania o 
zdrowie; wyraża 
uczucia i emocje; 
stosuje formy i 
zwroty 
grzecznościowe. 
 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 
popełniając błędy: 
proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje; 
wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę 
spełnienia; prosi o 
radę, udziela rady 
odnośnie dbania o 
zdrowie; wyraża 
uczucia i emocje; 
stosuje formy i zwroty 
grzecznościowe. 
 

 Popełniając nieliczne 
błędy, reaguje w 
prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
proponuje, przyjmuje 
i odrzuca propozycje; 
wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę 
spełnienia; prosi o 
radę, udziela rady 
odnośnie dbania o 
zdrowie; wyraża 
uczucia i emocje, 
stosuje formy i 
zwroty 
grzecznościowe. 
 

 Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje; wyraża 
prośbę oraz zgodę lub 
odmowę spełnienia; 
prosi o radę; udziela 
rady odnośnie dbania o 
zdrowie; wyraża 
uczucia i emocje; 
stosuje formy i zwroty 
grzecznościowe. 
 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą reaguje w 
sytuacjach związanych 
z zakresem 
tematycznym Zdrowie 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
te przewidziane w 
programie 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

 Nieudolnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w 
materiałach 
wizualnych, 
popełniając liczne 
błędy. 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 

 Popełniając dość liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 

 Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne 
błędy, przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych. 

 Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  

 Z łatwością przekazuje 
w języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą przekazuje 
informacje w języku 
angielskim w zadanym 
zakresie 
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 Z trudnością 
popełniając liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 

OCENA dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział 12 NAUKA I TECHNIKA 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje wybrane 
nazwy wynalazków i 
urządzeń 
technicznych. 

 Słabo zna i z trudem 
stosuje słownictwo 
opisujące korzystanie 
z urządzeń 
technicznych, 
nowoczesnych 
technologii oraz 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych. 

 Częściowo zna i podaje 
wybrane nazwy 
wynalazków i urządzeń 
technicznych. 

 Częściowo zna i 
popełniając dość liczne 
błędy stosuje 
słownictwo opisujące 
korzystanie z urządzeń 
technicznych, 
nowoczesnych 
technologii oraz 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych. 

 Zna i podaje 
większość 
wymaganych nazw 
wynalazków i 
urządzeń 
technicznych. 

 Zna i popełniając 
drobne błędy stosuje 
słownictwo opisujące 
korzystanie z 
urządzeń 
technicznych, 
nowoczesnych 
technologii oraz 
technologii 

 Zna i z łatwością 
podaje wymagane 
nazwy wynalazków i 
urządzeń 
technicznych. 

 Swobodnie i 
poprawnie stosuje 
słownictwo opisujące 
korzystanie z 
urządzeń 
technicznych, 
nowoczesnych 
technologii oraz 
technologii 

 W pełni (100%) 
opanował środki 
językowe w zakresie 
tematu Nauka i technika 
(str. 102-109) 

 Wiedza ucznia może 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 
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 Słabo zna zasady 
tworzenia zdań 
oznajmujących oraz 
pytań w mowie 
zależnej, buduje 
zdania i posługuje się 
nimi popełniając 
liczne błędy. 

 

 Częściowo zna zasady 
tworzenia zdań 
oznajmujących oraz 
pytań w mowie 
zależnej, buduje zdania 
i posługuje się nimi 
popełniając dość liczne 
błędy. 

 

informacyjno-
komunikacyjnych. 

 Zna zasady tworzenia 
zdań oznajmujących 
oraz pytań w mowie 
zależnej i zazwyczaj 
poprawnie się nimi 
posługuje. 

 

informacyjno-
komunikacyjnych. 

 Poprawnie tworzy i 
posługuje się 
zdaniami 
oznajmującymi oraz 
pytaniami w mowie 
zależnej. 

 
Słuchanie  Słabo rozumie ogólny 

sens prostych 
wypowiedzi.  

 Często popełnia błędy 
w wyszukiwaniu 
prostych informacji w 
wypowiedzi. 

 Mimo pomocy z dużą 
trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy 

 Z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych 
wypowiedzi.  

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez większego trudu 
znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi. 
 

 Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i 
złożonych 
wypowiedzi. 

 Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
określa intencje 
nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi. 
 

 Uczeń bezbłędnie (w 
100%) wykonuje zadania 
związane z rozumieniem 
ze słuchu w zakresie 
tematu Nauka i technika 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem 
ogólnego sensu 
prostych tekstów. 

 Z trudnością znajduje 
w tekście określone 
informacje. 

 Najczęściej rozumie 
ogólny sens prostych 
tekstów. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

 Bez większego trudu 
znajduje w tekście 
określone informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa intencje 

 Bez trudu rozumie 
ogólny sens tekstów. 

 Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 

 Uczeń w pełni (100%) 
opanował umiejętność 
rozumienia tekstów 
pisanych 
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 Popełniając liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

 Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
błędy rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 Mimo pomocy, z 
trudnością rozróżnia 
formalny i 
nieformalny styl 
tekstu. 

 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi pisemnej. 

 Czasem popełniając 
błędy, rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 Czasem popełniając 
błędy, rozróżnia 
formalny i nieformalny 
styl tekstu. 
 

nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozróżnia formalny i 
nieformalny styl 
tekstu. 
 

określa intencje 
nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

 Z łatwością 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 Z łatwością rozróżnia 
formalny i 
nieformalny styl 
tekstu. 

 

Mówienie  Mimo pomocy 
nieudolnie tworzy 
proste wypowiedzi 
ustne, popełniając 
liczne błędy 
zaburzające 
komunikację: opisuje 
wynalazki i gry video; 
przedstawia fakty 
dotyczące 
wynalazków oraz 
korzystania z 
urządzeń 
technicznych i 
najnowszych 
technologii; 

 Sam lub z pomocą 
tworzy proste 
wypowiedzi ustne: 
opisuje wynalazki i gry 
video; przedstawia 
fakty dotyczące 
wynalazków oraz 
korzystania z urządzeń 
technicznych i 
najnowszych 
technologii; 
przedstawia swoje 
marzenia, nadzieje i 
plany dotyczące 
korzystania z 
technologii; opisuje 

 Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając nieliczne 
zazwyczaj 
niezakłócające 
komunikacji błędy: 
opisuje wynalazki i 
gry video; 
przedstawia fakty 
dotyczące 
wynalazków oraz 
korzystania z 
urządzeń 
technicznych i 
najnowszych 
technologii; 

 Używając bogatego 
słownictwa tworzy 
proste i złożone 
wypowiedzi ustne: 
opisuje wynalazki i 
gry video; 
przedstawia fakty 
dotyczące 
wynalazków oraz 
korzystania z 
urządzeń 
technicznych i 
najnowszych 
technologii; 
przedstawia swoje 
marzenia, nadzieje i 

 Uczeń swobodnie 

wypowiada się w 

zakresie tematu Nauka 

i technika 

 Wypowiedzi ucznia są 

spójne pod względem 

merytorycznym i 

logicznym 

 Wypowiedzi ucznia 

cechuje bogaty zasób 

słownictwa, które może 

wykraczać poza ramy 

przewidziane w 

programie 
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przedstawia swoje 
marzenia, nadzieje i 
plany dotyczące 
korzystania z 
technologii; opisuje 
swoje upodobania 
odnośnie gier video; 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na 
temat korzystania z 
technologii 
informacyjnych oraz 
mediów 
społecznościowych. 
 

swoje upodobania 
odnośnie gier video; 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat 
korzystania z 
technologii 
informacyjnych oraz 
mediów 
społecznościowych; 
dość liczne błędy 
częściowo zakłócają 
komunikację. 

przedstawia swoje 
marzenia, nadzieje i 
plany dotyczące 
korzystania z 
technologii; opisuje 
swoje upodobania 
odnośnie gier video; 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na 
temat korzystania z 
technologii 
informacyjnych oraz 
mediów 
społecznościowych. 
 

plany dotyczące 
korzystania z 
technologii; opisuje 
swoje upodobania 
odnośnie gier video; 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na 
temat korzystania z 
technologii 
informacyjnych oraz 
mediów 
społecznościowych; 
ewentualne 
sporadyczne błędy 
nie zakłócają 
komunikacji. 

 Wypowiedzi ucznia są 

bezbłędne 

 Wypowiedzi ustne 

ucznia cechuje 

właściwy akcent i 

intonacja 

Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
błędy, nieudolnie 
tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje odkrycia, 
wynalazki, urządzenia 
techniczne; 
przedstawia fakty 
dotyczące 
wynalazków oraz 
korzystania z 
urządzeń 
technicznych i 
najnowszych 
technologii; 
przedstawia swoje 

 Sam lub z pomocą 
tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne 
popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zakłócające 
komunikację: opisuje 
odkrycia, wynalazki, 
urządzenia techniczne; 
przedstawia fakty 
dotyczące wynalazków 
oraz korzystania z 
urządzeń technicznych 
i najnowszych 
technologii; 
przedstawia swoje 
marzenia, nadzieje i 

 Popełniając nieliczne 
na ogół 
niezakłócające 
komunikacji błędy, 
tworzy krótkie 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje odkrycia, 
wynalazki, urządzenia 
techniczne; 
przedstawia fakty 
dotyczące 
wynalazków oraz 
korzystania z 
urządzeń 
technicznych i 
najnowszych 
technologii; 

 Samodzielnie, 
stosując urozmaicone 
słownictwo, 
bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie, 
tworzy krótkie 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje odkrycia, 
wynalazki, urządzenia 
techniczne; 
przedstawia fakty 
dotyczące 
wynalazków oraz 
korzystania z 
urządzeń 
technicznych i 
najnowszych 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w formie 
pisemnej w zakresie 
tematu Nauka i technika 

 Wypowiedź pisemna jest 
spójna pod względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedź pisemną 
ucznia cechuje bogaty 
zasób środków 
językowych, które mogą 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 

 Wypowiedź pisemna 
ucznia pozbawiona jest 
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marzenia, nadzieje i 
plany oraz wyraża i 
uzasadnia swoje 
opinie na temat 
korzystania z 
technologii 
informacyjnych oraz 
mediów 
społecznościowych. 

 Popełniając liczne 
zakłócające 
komunikację błędy, 
pisze list do 
organizatora kursu 
tworzenia muzyki 
elektronicznej. 

 

plany oraz wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
na temat korzystania z 
technologii 
informacyjnych oraz 
mediów 
społecznościowych. 

 Popełniając dość liczne 
częściowo zakłócające 
komunikację błędy, 
pisze list do 
organizatora kursu 
tworzenia muzyki 
elektronicznej. 

 

przedstawia swoje 
marzenia, nadzieje i 
plany oraz wyraża i 
uzasadnia swoje 
opinie na temat 
korzystania z 
technologii 
informacyjnych oraz 
mediów 
społecznościowych. 

 Popełniając nieliczne 
w zasadzie 
niezakłócające 
komunikacji błędy, 
pisze list do 
organizatora kursu 
tworzenia muzyki 
elektronicznej. 

 

technologii; 
przedstawia swoje 
marzenia, nadzieje i 
plany oraz wyraża i 
uzasadnia swoje 
opinie na temat 
korzystania z 
technologii 
informacyjnych oraz 
mediów 
społecznościowych. 

 Stosując urozmaicone 
słownictwo i 
struktury pisze list do 
organizatora kursu 
tworzenia muzyki 
elektronicznej; 
ewentualne 
sporadyczne błędy 
nie zakłócają 
komunikacji. 
 

 

błędów ortograficznych i 
interpunkcyjnych 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i 
przekazuje 
informacje oraz 
wyjaśnienia odnośnie 
korzystania z 
urządzeń 
technicznych i 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 
popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje oraz 
wyjaśnienia odnośnie 
korzystania z urządzeń 
technicznych i 
najnowszych 
technologii; wyraża 

Popełniając nieliczne 
błędy, reaguje w 
prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje oraz 
wyjaśnienia odnośnie 
korzystania z 
urządzeń 
technicznych i 

 Swobodnie reaguje 
w prostych i 
złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje 
informacje oraz 
wyjaśnienia 
odnośnie korzystania 
z urządzeń 
technicznych i 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą reaguje w 
sytuacjach związanych z 
zakresem tematycznym 
Nauka i technika 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza te 
przewidziane w 
programie 



 

 

72 

 

najnowszych 
technologii; wyraża 
opinię, pyta o opinię, 
zgadza się lub nie 
zgadza z opiniami 
innych osób 
dotyczącymi gier 
video oraz 
korzystania z 
najnowszych 
technologii; 
proponuje, przyjmuje 
i odrzuca propozycje 
dotyczące 
projektowanej gry 
komputerowej lub 
gry video; wyraża 
prośbę oraz zgodę lub 
odmowę spełnienia 
prośby, wyraża 
uczucia i emocje, 
stosuje wyrażenia i 
zwroty 
grzecznościowe. 
 

opinię, pyta o opinię, 
zgadza się lub nie 
zgadza z opiniami 
innych osób 
dotyczącymi gier video 
oraz korzystania z 
najnowszych 
technologii; 
proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje 
dotyczące 
projektowanej gry 
komputerowej lub gry 
video; wyraża prośbę 
oraz zgodę lub 
odmowę spełnienia 
prośby; wyraża uczucia 
i emocje; stosuje 
wyrażenia i zwroty 
grzecznościowe. 
 

najnowszych 
technologii; wyraża 
opinię, pyta o opinię, 
zgadza się lub nie 
zgadza z opiniami 
innych osób 
dotyczącymi gier 
video oraz 
korzystania z 
najnowszych 
technologii; 
proponuje, przyjmuje 
i odrzuca propozycje 
dotyczące 
projektowanej gry 
komputerowej lub 
gry video; wyraża 
prośbę oraz zgodę lub 
odmowę spełnienia 
prośby; wyraża 
uczucia i emocje; 
stosuje wyrażenia i 
zwroty 
grzecznościowe. 
 

najnowszych 
technologii; wyraża 
opinię, pyta o opinię, 
zgadza się lub nie 
zgadza z opiniami 
innych osób 
dotyczącymi gier 
video oraz 
korzystania z 
najnowszych 
technologii; 
proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje 
dotyczące 
projektowanej gry 
komputerowej lub 
gry video; wyraża 
prośbę oraz zgodę 
lub odmowę 
spełnienia prośby; 
wyraża uczucia i 
emocje; stosuje 
wyrażenia i zwroty 
grzecznościowe. 
 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

 Nieudolnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w 
materiałach 
wizualnych, 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 

 Popełniając dość liczne 
błędy przekazuje w 

 Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne 
błędy, przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych. 

 Bez trudu przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych  

 Z łatwością 
przekazuje w języku 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą przekazuje 
informacje w języku 
angielskim w zadanym 
zakresie 
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popełniając liczne 
błędy. 

 Z trudnością 
popełniając liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

Uczeń rozwiązuje test z rozdziałów 11 i 12. 

 

OCENA dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział 13 ŚWIAT PRZYRODY 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje wybrane 
nazwy zwierząt i 
roślin, typów pogody, 
pór roku i elementów 
krajobrazu; popełnia 
liczne błędy. 

 Słabo zna i 
popełniając liczne 
błędy posługuje się 
słownictwem 
opisującym 

 Częściowo zna i podaje 
wybrane nazwy 
zwierząt i roślin, typów 
pogody, pór roku i 
elementów krajobrazu; 
czasem popełnia błędy. 

 Częściowo zna i 
popełniając dość liczne 
błędy posługuje się 
słownictwem 
opisującym zagrożenia 
i ochronę środowiska. 

 Zna i podaje 
większość 
wymaganych nazw 
zwierząt i roślin, 
typów pogody, pór 
roku i elementów 
krajobrazu. 

 Zna i posługuje się 
słownictwem 
opisującym 
zagrożenia i ochronę 
środowiska; popełnia 
nieliczne błędy. 

 Zna i z łatwością 
podaje wymagane 
nazwy zwierząt i 
roślin, typów pogody, 
pór roku i elementów 
krajobrazu. 

 Zna i z łatwością 
posługuje się 
słownictwem 
opisującym 
zagrożenia i ochronę 
środowiska. 

 W pełni (100%) 
opanował środki 
językowe w zakresie 
tematu Świat przyrody 
(str. 112-119) 

 Wiedza ucznia może 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 
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zagrożenia i ochronę 
środowiska. 

 Słabo zna zasady 
posługiwania się 
przedimkami 
określonymi i 
nieokreślonymi; 
popełnia liczne błędy 
stosując je w 
wypowiedziach. 

 Słabo zna zasady 
tworzenia zdań z 
czasownikami 
modalnymi 
can/could; be able to; 
popełnia liczne błędy 
posługując się nimi. 

 Popełniając liczne 
błędy, poprawnie 
stosuje zaimki 
wskazujące this/that i 
these/those. 

 Słabo zna wyrażenia 
typu 
czasownik+przyimek 
oraz 
przymiotnik+przyime
k; popełnia liczne 
błędy posługując się 
nimi. 

 Popełniając liczne 
błędy, tworzy pytania 

 Częściowo zna zasady 
posługiwania się 
przedimkami 
określonymi i 
nieokreślonymi; 
popełnia dość liczne 
błędy stosując je w 
wypowiedziach. 

 Częściowo zna zasady 
tworzenia zdań z 
czasownikami 
modalnymi can/could; 
be able to; posługując 
się nimi popełnia dość 
liczne błędy. 

 Popełniając dość liczne 
błędy, stosuje zaimki 
wskazujące this/that i 
these/those. 

 Zna niektóre wyrażenia 
typu 
czasownik+przyimek 
oraz 
przymiotnik+przyimek i 
nie zawsze poprawnie 
się nimi posługuje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy, tworzy pytania 
pośrednie i posługuje 
się nimi. 

 Zna zasady 
posługiwania się 
przedimkami 
określonymi i 
nieokreślonymi; 
zazwyczaj poprawnie 
stosuje przedimki w 
wypowiedziach. 

 Zna zasady tworzenia 
zdań z czasownikami 
modalnymi 
can/could; be able to; 
popełnia nieliczne 
błędy posługując się 
nimi. 

 Na ogół poprawnie 
stosuje zaimki 
wskazujące this/that i 
these/those. 

 Zna wybrane 
wyrażenia typu 
czasownik+przyimek 
oraz 
przymiotnik+przyime
k i zazwyczaj 
poprawnie się nimi 
posługuje. 

 Zazwyczaj poprawnie 
tworzy pytania 
pośrednie i posługuje 
się nimi. 
 

 Zna zasady 
posługiwania się 
przedimkami 
określonymi i 
nieokreślonymi; 
poprawnie stosuje je 
w wypowiedziach. 

 Dobrze zna zasady 
tworzenia zdań z 
czasownikami 
modalnymi 
can/could; be able to; 
posługuje się nimi 
bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie. 

 Swobodnie i 
bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
stosuje zaimki 
wskazujące this/that i 
these/those. 

 Zna wymagane 
wyrażenia typu 
czasownik+przyimek 
oraz 
przymiotnik+przyime
k i poprawnie się nimi 
posługuje. 

 Poprawnie tworzy 
pytania pośrednie i 
posługuje się nimi. 
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pośrednie i posługuje 
się nimi. 

 
Słuchanie  Słabo rozumie ogólny 

sens prostych 
wypowiedzi.  

 Często popełnia błędy 
w wyszukiwaniu 
prostych informacji w 
wypowiedzi. 

 Mimo pomocy z dużą 
trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy 

 Z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych 
wypowiedzi.  

 Znajduje w 
wypowiedzi proste 
informacje. 

 Bez większego trudu 
znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi. 
 

 Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i 
złożonych 
wypowiedzi. 

 Z łatwością znajduje 
w wypowiedzi proste 
informacje. 

 Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 Bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
określa intencje 
nadawcy wypowiedzi. 
 

 Uczeń bezbłędnie (w 
100%) wykonuje zadania 
związane z rozumieniem 
ze słuchu w zakresie 
tematu Świat przyrody 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem 
ogólnego sensu 
prostych tekstów. 

 Z trudnością znajduje 
w tekście określone 
informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 
pisemnej. 

 Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
błędy rozpoznaje 

 Najczęściej rozumie 
ogólny sens prostych 
tekstów. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 
pisemnej. 

 Czasem popełniając 
błędy, rozpoznaje 
związki między 

 Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

 Bez większego trudu 
znajduje w tekście 
określone informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 
pisemnej. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 Bez trudu rozumie 
ogólny sens tekstów 

 Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 
pisemnej. 

 Z łatwością 
rozpoznaje związki 
między 

 Uczeń w pełni (100%) 
opanował umiejętność 
rozumienia tekstów 
pisanych 
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związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 Mimo pomocy, z 
trudnością rozróżnia 
formalny i 
nieformalny styl 
tekstu. 

 

poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 Czasem popełniając 
błędy, rozróżnia 
formalny i nieformalny 
styl tekstu. 
 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozróżnia formalny i 
nieformalny styl 
tekstu. 
 

poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 Z łatwością rozróżnia 
formalny i 
nieformalny styl 
tekstu. 

 

Mówienie  Mimo pomocy 
nieudolnie tworzy 
proste wypowiedzi 
ustne, popełniając 
liczne błędy 
zaburzające 
komunikację: opisuje 
zwierzęta, krajobrazy, 
pory roku, pogodę; 
relacjonuje udział w 
konkursie 
przyrodniczym; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do 
świata przyrody: 
zwierząt, 
krajobrazów, 
zagrożeń środowiska; 
przedstawia intencje i 
marzenia, planując 
wycieczkę do parku 
narodowego; opisuje 
swoje upodobania 
oraz wyraża i 

 Sam lub z pomocą 
tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zaburzające 
komunikację: opisuje 
zwierzęta, krajobrazy, 
pory roku, pogodę; 
relacjonuje udział w 
konkursie 
przyrodniczym; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do 
świata przyrody: 
zwierząt, krajobrazów, 
zagrożeń środowiska; 
przedstawia intencje i 
marzenia, planując 
wycieczkę do parku 
narodowego; opisuje 
swoje upodobania oraz 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie dotyczące 

 Popełniając nieliczne 
na ogół 
niezakłócające 
komunikacji błędy, 
tworzy proste i 
złożone wypowiedzi 
ustne: opisuje 
zwierzęta, krajobrazy, 
pory roku, pogodę; 
relacjonuje udział w 
konkursie 
przyrodniczym; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do 
świata przyrody: 
zwierząt, 
krajobrazów, 
zagrożeń środowiska; 
przedstawia intencje i 
marzenia, planując 
wycieczkę do parku 
narodowego; opisuje 
swoje upodobania 
oraz wyraża i 

 Używając bogatego 
słownictwa tworzy 
proste i złożone 
wypowiedzi ustne: 
opisuje zwierzęta, 
krajobrazy, pory roku, 
pogodę; relacjonuje 
udział w konkursie 
przyrodniczym; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do 
świata przyrody: 
zwierząt, 
krajobrazów, 
zagrożeń środowiska; 
przedstawia intencje i 
marzenia, planując 
wycieczkę do parku 
narodowego; opisuje 
swoje upodobania 
oraz wyraża i 
uzasadnia swoje 
opinie dotyczące 
pogody, krajobrazów, 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
zakresie tematu Świat 
przyrody 

 Wypowiedzi ucznia są 
spójne pod względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedzi ucznia 
cechuje bogaty zasób 
słownictwa, które może 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 

 Wypowiedzi ucznia są 
bezbłędne 

 Wypowiedzi ustne 
ucznia cechuje właściwy 
akcent i intonacja 
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uzasadnia swoje 
opinie dotyczące 
pogody, krajobrazów, 
parków narodowych, 
ogrodów 
zoologicznych oraz 
ochrony środowiska. 
 

pogody, krajobrazów, 
parków narodowych, 
ogrodów zoologicznych 
oraz ochrony 
środowiska. 
 

uzasadnia swoje 
opinie dotyczące 
pogody, krajobrazów, 
parków narodowych, 
ogrodów 
zoologicznych oraz 
ochrony środowiska. 
 

parków narodowych, 
ogrodów 
zoologicznych oraz 
ochrony środowiska; 
ewentualne 
sporadyczne błędy 
nie zakłócają 
komunikacji. 
 

Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
zaburzające 
komunikację błędy, 
nieudolnie tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje zwierzęta i 
zjawiska 
przyrodnicze; 
opowiada o 
doświadczeniach 
odnosząc się do 
udziału w konkursie 
przyrodniczym; 
przedstawia fakty 
dotyczące zjawisk 
przyrodniczych; 
przedstawia intencje, 
marzenia i plany na 
przyszłość; opisuje 
swoje upodobania 
dotyczące pór roku i 
pogody; wyraża i 

 Sam lub z pomocą 
tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje zwierzęta i 
zjawiska przyrodnicze; 
opowiada o 
doświadczeniach 
odnosząc się do udziału 
w konkursie 
przyrodniczym; 
przedstawia fakty 
dotyczące zjawisk 
przyrodniczych; 
przedstawia intencje, 
marzenia i plany na 
przyszłość; opisuje 
swoje upodobania 
dotyczące pór roku i 
pogody; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
na temat różnych 
zjawisk przyrodniczych 
i ochrony środowiska; 
dość liczne błędy 

 Popełniając nieliczne 
na ogół 
niezakłócające 
komunikacji błędy, 
tworzy proste i 
bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje zwierzęta i 
zjawiska 
przyrodnicze; 
opowiada o 
doświadczeniach 
odnosząc się do 
udziału w konkursie 
przyrodniczym; 
przedstawia fakty 
dotyczące zjawisk 
przyrodniczych; 
przedstawia intencje, 
marzenia i plany na 
przyszłość; opisuje 
swoje upodobania 
dotyczące pór roku i 
pogody; wyraża i 

 Samodzielnie, 
stosując urozmaicone 
słownictwo, 
bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie, 
tworzy proste i 
bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje zwierzęta i 
zjawiska 
przyrodnicze; 
opowiada o 
doświadczeniach 
odnosząc się do 
udziału w konkursie 
przyrodniczym; 
przedstawia fakty 
dotyczące zjawisk 
przyrodniczych; 
przedstawia intencje, 
marzenia i plany na 
przyszłość; opisuje 
swoje upodobania 
dotyczące pór roku i 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w formie 
pisemnej w zakresie 
tematu Świat przyrody 

 Wypowiedź pisemna jest 
spójna pod względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedź pisemną 
ucznia cechuje bogaty 
zasób środków 
językowych, które mogą 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 

 Wypowiedź pisemna 
ucznia pozbawiona jest 
błędów ortograficznych i 
interpunkcyjnych 



 

 

78 

 

uzasadnia swoje 
opinie na temat 
różnych zjawisk 
przyrodniczych i 
ochrony środowiska. 

 Popełniając liczne 
błędy zaburzające 
komunikację, pisze e-
mail dotyczący 
konkursu 
przyrodniczego. 
 

częściowo zaburzają 
komunikację. 

 Popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zaburzające 
komunikację, pisze e-
mail dotyczący 
konkursu 
przyrodniczego. 

 

uzasadnia swoje 
opinie na temat 
różnych zjawisk 
przyrodniczych i 
ochrony środowiska. 

  Popełniając drobne 
błędy w zasadzie 
niezaburzające 
komunikacji, pisze e-
mail dotyczący 
konkursu 
przyrodniczego. 
 

pogody; wyraża i 
uzasadnia swoje 
opinie na temat 
różnych zjawisk 
przyrodniczych i 
ochrony środowiska.  

 Stosując urozmaicone 
słownictwo i 
struktury, pisze e-
mail dotyczący 
konkursu 
przyrodniczego; 
ewentualne 
sporadyczne błędy 
nie zaburzają 
komunikacji. 
 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i 
przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
zjawisk 
przyrodniczych oraz 
ochrony środowiska; 
zaprasza i reaguje na 
zaproszenie; 
proponuje i prowadzi 
proste negocjacje w 
sytuacjach 
codziennych; składa 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 
popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
zjawisk przyrodniczych 
oraz ochrony 
środowiska; zaprasza i 
reaguje na 
zaproszenie; proponuje 
i prowadzi proste 
negocjacje w 
sytuacjach 
codziennych; składa 
życzenia i gratulacje; 

 Popełniając nieliczne 
błędy, reaguje w 
prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
zjawisk 
przyrodniczych oraz 
ochrony środowiska; 
zaprasza i reaguje na 
zaproszenie; 
proponuje i prowadzi 
proste negocjacje w 
sytuacjach 
codziennych; składa 

 Swobodnie i 
bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
reaguje w prostych i 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
zjawisk 
przyrodniczych oraz 
ochrony środowiska; 
zaprasza i reaguje na 
zaproszenie; 
proponuje i prowadzi 
proste negocjacje w 
sytuacjach 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą reaguje w 
sytuacjach związanych z 
zakresem tematycznym 
Świat przyrody 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza te 
przewidziane w 
programie 
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życzenia i gratulacje; 
wyraża uczucia i 
emocje. 
 

wyraża uczucia i 
emocje. 

 

życzenia i gratulacje; 
wyraża uczucia i 
emocje. 

 

codziennych; składa 
życzenia i gratulacje; 
wyraża uczucia i 
emocje. 

 
Przetwarzanie 
wypowiedzi 

 Nieudolnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w 
materiałach 
wizualnych, 
popełniając liczne 
błędy. 

 Z trudnością 
popełniając liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 

 Popełniając dość liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne 
błędy, przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych. 

 Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Bez trudu przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych  

 Z łatwością 
przekazuje w języku 
polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą przekazuje 
informacje w języku 
angielskim w zadanym 
zakresie 

 

OCENA dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział 14 ŻYCIE SPOŁECZNE 



 

 

80 

 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i, 
popełniając liczne 
błędy, posługuje się 
słownictwem 
odnoszącym się do 
postaw 
obywatelskich, 
problemów i zjawisk 
społecznych, 
wolontariatu i akcji 
charytatywnych, a 
także przestępczości i 
kar, oraz mediów 
społecznościowych. 

 Słabo zna zasady 
tworzenia zdań z 
czasownikami 
modalnymi must, 
might, may, could, 
can’t; popełnia liczne 
błędy posługując się 
nimi. 

 Słabo zna zasady 
tworzenia zdań w 
poznanych czasach i z 
trudnością je buduje. 

 Popełnia liczne błędy 
posługując się 
poznanymi czasami 
gramatycznymi. 

 Z trudnością, 
popełniając liczne 
błędy stosuje zaimki 

 Częściowo zna i, 
popełniając dość liczne 
błędy, posługuje się 
słownictwem 
odnoszącym się do 
postaw obywatelskich, 
problemów i zjawisk 
społecznych, 
wolontariatu i akcji 
charytatywnych, a 
także przestępczości i 
kar, oraz mediów 
społecznościowych. 

 Częściowo zna zasady 
tworzenia zdań z 
czasownikami 
modalnymi must, 
might, may, could, 
can’t; posługując się 
nimi popełnia dość 
liczne błędy. 

 Częściowo zna zasady 
tworzenia zdań w 
poznanych czasach i 
nie zawsze poprawnie 
je buduje. 

 Popełnia dość liczne 
błędy posługując się 
poznanymi czasami 
gramatycznymi. 

 Nie zawsze poprawnie 
stosuje zaimki zwrotne 

 Zna i popełniając 
nieliczne błędy, 
posługuje się 
słownictwem 
odnoszącym się do 
postaw 
obywatelskich, 
problemów i zjawisk 
społecznych, 
wolontariatu i akcji 
charytatywnych, a 
także przestępczości i 
kar, oraz mediów 
społecznościowych. 

 Zna zasady tworzenia 
zdań z czasownikami 
modalnymi must, 
might, may, could, 
can’t; popełnia 
nieliczne błędy 
posługując się nimi. 

 Zna zasady tworzenia 
zdań w poznanych 
czasach i zazwyczaj 
poprawnie je buduje. 

 Zazwyczaj stosuje 
czasy gramatyczne 
odpowiednio do 
sytuacji. 

 Na ogół poprawnie 
stosuje zaimki 
zwrotne oraz 

 Swobodnie i 
bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
posługuje się 
słownictwem 
odnoszącym się do 
postaw 
obywatelskich, 
problemów i zjawisk 
społecznych, 
wolontariatu i akcji 
charytatywnych, a 
także przestępczości i 
kar, oraz mediów 
społecznościowych. 

 Dobrze zna zasady 
tworzenia zdań z 
czasownikami 
modalnymi must, 
might, may, could, 
can’t; posługuje się 
nimi bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie. 

 Dobrze zna zasady 
tworzenia zdań w 
poznanych czasach i 
poprawnie je buduje. 

 Swobodnie stosuje 
czasy gramatyczne 
odpowiednio do 
sytuacji. 

 Poprawnie stosuje 
zaimki zwrotne oraz 

 W pełni (100%) 
opanował środki 
językowe w zakresie 
tematu Życie społeczne 
(str. 120-127) 

 Wiedza ucznia może 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 
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zwrotne oraz 
wyrażenie each 
other. 

 

oraz wyrażenie each 
other. 

 

wyrażenie each 
other. 

 

wyrażenie each 
other. 

 

Słuchanie  Słabo rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi.  

 Często popełnia błędy 
w wyszukiwaniu w 
wypowiedzi prostych 
informacji.  

 Mimo pomocy z dużą 
trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy 

 Z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 

 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych 
wypowiedzi.  

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez większego trudu 
znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

 Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i 
złożonych 
wypowiedzi. 

 Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

 Uczeń bezbłędnie (w 
100%) wykonuje zadania 
związane z rozumieniem 
ze słuchu w zakresie 
tematu Życie społeczne 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza 
ramy przewidziane w 
programie 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem 
ogólnego sensu 
prostych tekstów. 

 Z trudnością znajduje 
w tekście określone 
informacje. 

 Popełniając liczne 
błędy określa 
kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

 Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
błędy rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu 

 Najczęściej rozumie 
ogólny sens prostych 
tekstów. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Popełniając dość liczne 
błędy, określa kontekst 
wypowiedzi pisemnej. 

 Czasem popełniając 
błędy, rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 Czasem popełniając 
błędy, układa 

 Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

 Bez większego trudu 
znajduje w tekście 
określone informacje. 

 Popełniając drobne 
błędy określa 
kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 Zazwyczaj poprawnie 
układa informacje w 
określonej kolejności. 

 Bez trudu rozumie 
ogólny sens tekstów 

 Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 Bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
określa kontekst 
wypowiedzi 
pisemnej. 

 Z łatwością 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 

 Uczeń w pełni (100%) 
opanował umiejętność 
rozumienia tekstów 
pisanych 
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 Mimo pomocy, z 
trudnością układa 
informacje w 
określonej kolejności. 

 

informacje w 
określonej kolejności. 
 

  Z łatwością układa 
informacje w 
określonej kolejności. 

 

Mówienie  Mimo pomocy 
nieudolnie tworzy 
proste wypowiedzi 
ustne, popełniając 
liczne błędy 
zaburzające 
komunikację: opisuje 
ludzi, przedmioty, 
miejsca i zjawiska; 
opowiada o 
doświadczeniach i 
wydarzeniach 
związanych ze 
zjawiskami 
społecznymi i akcjami 
charytatywnymi; 
przedstawia fakty 
dotyczące zjawisk 
społecznych i 
politycznych; 
przedstawia marzenia 
i plany na przyszłość; 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na 
temat problemów 
społecznych i metod 
ich rozwiązywania; 

 Sam lub z pomocą 
tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zaburzające 
komunikację: opisuje 
ludzi, przedmioty, 
miejsca i zjawiska; 
opowiada o 
doświadczeniach i 
wydarzeniach 
związanych ze 
zjawiskami 
społecznymi i akcjami 
charytatywnymi; 
przedstawia fakty 
dotyczące zjawisk 
społecznych i 
politycznych; 
przedstawia marzenia i 
plany na przyszłość; 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat 
problemów 
społecznych i metod 
ich rozwiązywania; 

 Popełniając nieliczne 
w zasadzie 
niezakłócające 
komunikacji błędy, 
tworzy proste i 
złożone wypowiedzi 
ustne: opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i 
zjawiska; opowiada o 
doświadczeniach i 
wydarzeniach 
związanych ze 
zjawiskami 
społecznymi i akcjami 
charytatywnymi; 
przedstawia fakty 
dotyczące zjawisk 
społecznych i 
politycznych; 
przedstawia marzenia 
i plany na przyszłość; 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na 
temat problemów 
społecznych i metod 
ich rozwiązywania; 
wyraża uczucia i 
emocje. 

 Używając bogatego 
słownictwa tworzy 
proste i złożone 
wypowiedzi ustne: 
opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i 
zjawiska; opowiada o 
doświadczeniach i 
wydarzeniach 
związanych ze 
zjawiskami 
społecznymi i akcjami 
charytatywnymi; 
przedstawia fakty 
dotyczące zjawisk 
społecznych i 
politycznych; 
przedstawia marzenia 
i plany na przyszłość; 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na 
temat problemów 
społecznych i metod 
ich rozwiązywania; 
wyraża uczucia i 
emocje; ewentualne 
sporadyczne błędy 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w 
zakresie tematu Życie 
społeczne 

 Wypowiedzi ucznia są 
spójne pod względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedzi ucznia 
cechuje bogaty zasób 
słownictwa, które może 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 

 Wypowiedzi ucznia są 
bezbłędne 

 Wypowiedzi ustne 
ucznia cechuje 
właściwy akcent i 
intonacja 
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wyraża uczucia i 
emocje. 
 

wyraża uczucia i 
emocje. 
 

 nie zakłócają 
komunikacji. 

Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne 
zaburzające 
komunikację błędy, 
nieudolnie tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opowiada o 
czynnościach, 
doświadczeniach i 
wydarzeniach 
związanych z 
udziałem w akcjach 
charytatywnych; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do 
zjawisk społecznych; 
przedstawia nadzieje, 
marzenia i plany 
związane z 
przeprowadzką do 
innego kraju; wyraża i 
uzasadnia opinie oraz 
wyjaśnienia 
dotyczące 
problemów 
społecznych oraz 
sposobów ich 
rozwiązywania. 

 Sam lub z pomocą 
tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opowiada o 
czynnościach, 
doświadczeniach i 
wydarzeniach 
związanych z udziałem 
w akcjach 
charytatywnych; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do 
zjawisk społecznych; 
przedstawia nadzieje, 
marzenia i plany 
związane z 
przeprowadzką do 
innego kraju; wyraża i 
uzasadnia opinie oraz 
wyjaśnienia dotyczące 
problemów 
społecznych oraz 
sposobów ich 

rozwiązywania; dość 
liczne błędy częściowo 
zakłócają komunikację. 

 Popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zakłócające 
komunikację, pisze 

 Popełniając nieliczne 
błędy na ogół 
niezakłócające 
komunikacji, tworzy 
proste i bardziej 
złożone wypowiedzi 
pisemne: opowiada o 
czynnościach, 
doświadczeniach i 
wydarzeniach 
związanych z 
udziałem w akcjach 
charytatywnych; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do 
zjawisk społecznych; 
przedstawia nadzieje, 
marzenia i plany 
związane z 
przeprowadzką do 
innego kraju; wyraża i 
uzasadnia opinie oraz 
wyjaśnienia 
dotyczące 
problemów 
społecznych, a także 
sposobów ich 
rozwiązywania. 

 Popełniając nieliczne 
błędy na ogół 

 Samodzielnie, 
stosując urozmaicone 
słownictwo, , tworzy 
proste i bardziej 
złożone wypowiedzi 
pisemne: opowiada o 
czynnościach, 
doświadczeniach i 
wydarzeniach 
związanych z 
udziałem w akcjach 
charytatywnych; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do 
zjawisk społecznych; 
przedstawia nadzieje, 
marzenia i plany 
związane z 
przeprowadzką do 
innego kraju; wyraża i 
uzasadnia opinie oraz 
wyjaśnienia 
dotyczące 
problemów 
społecznych, a także 
sposobów ich 
rozwiązywania; 
ewentualne drobne 
błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

 Uczeń swobodnie 
wypowiada się w formie 
pisemnej w zakresie 
tematu Życie społeczne 

 Wypowiedź pisemna jest 
spójna pod względem 
merytorycznym i 
logicznym 

 Wypowiedź pisemną 
ucznia cechuje bogaty 
zasób środków 
językowych, które mogą 
wykraczać poza ramy 
przewidziane w 
programie 

 Wypowiedź pisemna 
ucznia pozbawiona jest 
błędów ortograficznych i 
interpunkcyjnych 
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 Popełniając liczne 
błędy zakłócające 
komunikację, pisze 
ogłoszenie na stronie 
internetowej 
dotyczące 
problemów 
społecznych i ich 
rozwiązywania. 
 

ogłoszenie na stronie 
internetowej dotyczące 
problemów 
społecznych i ich 
rozwiązywania. 

 

niezakłócające 
komunikacji, pisze 
ogłoszenie na stronie 
internetowej 
dotyczące 
problemów 
społecznych i ich 
rozwiązywania. 

 

 Stosując urozmaicone 
słownictwo i 
struktury, pisze 
ogłoszenie na stronie 
internetowej 
dotyczące 
problemów 
społecznych i ich 
rozwiązywania; 
ewentualne 
sporadyczne błędy 
nie zaburzają 
komunikacji. 
 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i 
przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
systemu politycznego 
w różnych krajach, a 
także zjawisk 
społecznych; zaprasza 
i odpowiada na 
zaproszenia; 
proponuje, przyjmuje 
i odrzuca propozycje; 
wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby; 

Reaguje w prostych 
sytuacjach, często 
popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
systemu politycznego 
w różnych krajach, a 
także zjawisk 
społecznych; zaprasza i 
odpowiada na 
zaproszenia; 
proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje; 
wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby; 
wyraża uczucia i 
emocje. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, reaguje w 
prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
systemu politycznego 
w różnych krajach, a 
także zjawisk 
społecznych; zaprasza 
i odpowiada na 
zaproszenia; 
proponuje, przyjmuje 
i odrzuca propozycje; 
wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby; 

 Swobodnie i 
bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
reaguje w prostych i 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
systemu politycznego 
w różnych krajach, a 
także zjawisk 
społecznych; zaprasza 
i odpowiada na 
zaproszenia; 
proponuje, przyjmuje 
i odrzuca propozycje; 
wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby; 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą reaguje w 
sytuacjach związanych z 
zakresem tematycznym 
Życie społeczne 

 Umiejętności ucznia 
mogą wykraczać poza te 
przewidziane w 
programie 
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wyraża uczucia i 
emocje. 

 

wyraża uczucia i 
emocje. 

 

wyraża uczucia i 
emocje. 

 
Przetwarzanie 
wypowiedzi 

 Nieudolnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w 
materiałach 
wizualnych, 
popełniając liczne 
błędy. 

 Z trudnością 
popełniając liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 

 Popełniając dość liczne 
błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne 
błędy, przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych. 

 Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Bez trudu przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach 
wizualnych  

 Z łatwością 
przekazuje w języku 
polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w 
języku polskim. 

 

 Bezbłędnie i z dużą 
swobodą przekazuje 
informacje w języku 
angielskim w zadanym 
zakresie 

Uczeń rozwiązuje test z rozdziałów 13 i 14. 

 
opracowanie: Edyta Przybył  
 
(w oparciu o materiały dostępne na stronie https://www.macmillan.pl/strefa-nauczyciela/programy-i-rozkady) 
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