
Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Tadeusza „ Bora” Komorowskiego w Grudziądzu 
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
 

1. Przedmiotowy System Ocenienia z języka angielskiego (PSO) jest zgodny 

ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 8 i stanowi uszczegółowienie zasad oceniania. 

2. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

3. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w §3 formy aktywności ucznia. 

 
 Obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych. O ocenie z dowolnej pracy 
decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty: 
 

 poniżej 29 % niedostateczny; 
 od 29 % dopuszczający -; 
 od 33 % dopuszczający; 
 od 42 % dopuszczający +; 
 od 46 % dostateczny -; 
 od 50% dostateczny; 
 od 58 % dostateczny +; 
 od 63 % dobry -; 
 od 67 % dobry; 
 od 75 % dobry +; 
 od 79% bardzo dobry -; 
 od 83 % bardzo dobry; 
 od 92 % bardzo dobry +; 
 100% celujący.  
 
 

4. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona, z zastrzeżeniem 

§1 ust. 4 oraz ust. 5. 

5.  W roku szkolnym 2017/2018 ocena roczna wystawiana jest jako średnia arytmetyczna ocen z 

I i II semestru.  

6. Średnia ważona wspiera nauczyciela w podjęciu ostatecznej decyzji przy wystawieniu oceny 

śródrocznej i rocznej. W przypadku uczniów, których wkład pracy w przygotowanie do zajęć i 

zaangażowanie nie mają pełnego przełożenia w ocenach postępów w nauce, należy przy 

wystawianiu tych ocen uwzględnić indywidualne predyspozycje dziecka. 

 

 Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę śródroczną i roczną następująco: 
 poniżej 1,50 – niedostateczny; 
 od 1,5 do 2,59 – dopuszczający; 
 2,60 do 3,60 – dostateczny; 
 3,61 do 4,60 – dobry; 



 4,61 do 5,30 – bardzo dobry; 
 od 5,31 – celujący 

 
7. Na  tydzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną nauczyciel informuje ucznia o  
przewidywanej ocenie śródrocznej/rocznej: 
1)  zapisując ją w dzienniku elektronicznym w zakładce „oceny śródroczne i roczne”, 
2) informując ucznia na lekcji, zapisując w temacie lekcji: „Zapoznanie ucznia z ocenami 
przewidywanymi”. 
8..Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków:„+”i„-„przyporządkowując 

im odpowiednie wartości według skali:                                                      
 
 

Ocena Wartość Ocena Wartość 

6 6 3+ 3,5 

5+ 5,5 3 3 

5 5 3- 2,75 

5- 4,75 2+ 2,5 

4+ 4,5 2 2 

4 4 2- 1,75 

4- 3,75 1 1 
 
 

9. Każda bieżąca ocena otrzymana przez ucznia ma ustaloną wagę: 
 

Formy i aktywności  Waga 
oceny 

Praca klasowa, test z działu, test diagnostyczny, osiągnięcia w konkursach i 
zawodach sportowych na co najmniej rejonowym etapie 

5 

Poprawa pracy klasowej, testu 3 
Sprawdzian wiadomości obejmujący część działu 3 

Kartkówka obejmująca materiał z 3 lekcji, odpowiedź ustna, poprawa 
sprawdzianu 

2 

Praca w grupach, zadanie domowe, referat, recytacja, czytanie, aktywność 
na lekcji, poprawa kartkówki 1 

 
 

10. W przypadku poprawy oceny z pracy pisemnej do średniej ważonej liczymy tylko ocenę z 
poprawy pracy pisemnej a  zapis pierwotnej oceny pozostaje w historii zapisów. 

 Sposób obliczania średniej ważonej ocen:     
 suma ocen wagi 5    n5- liczba ocen o wadze 5 
 suma ocen wagi 4           n4- liczba ocen o wadze 4 
 suma ocen wagi 3     n3- liczba ocen o wadze 3 
 suma ocen wagi 2     n2- liczba ocen o wadze 2 

                  suma ocen wagi 1     n1- liczba ocen o wadze 1 
 
 

11. Oceny śródroczne i roczne ustala się w skali 1- 6.   

Wymagania (zakres umiejętności) na poszczególne oceny:  
 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 

 bezbłędnie operuje wszystkimi strukturami gramatycznymi; z testów językowych, 
otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące 

 stosuje różnorodność struktur  oraz posiada dużą swobodę w doborze słownictwa; 
 używa bogatego słownictwa o charakterze bardziej złożonym, 
 bierze udział w konkursach językowych, 
 bezbłędnie i naturalnie reaguje w sytuacjach dnia codziennego; 
 naśladuje autentyczną wymowę i intonację; 
 prezentuje pełną poprawność językową, 
 pisze spójnie, logicznie stosując różnorodność myśli i argumentów; 
 potrafi stosować różnorodne wypowiedzi pisemne np.: list, charakterystyka, 
 potrafi zrozumieć sens nagrania i tekstu pisanego o wyższym stopniu trudności; 
 samodzielnie potrafi doskonalić swój warsztat, korzystając z Internetu, 
 bezbłędnie rozwiązuje zadania typu prawda / fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór po 

przeczytaniu tekstu, 
 wykonuje samodzielnie zadania dodatkowe nie wykraczające poza obowiązujący zakres 

podstawy programowej 
 Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują  

celującą ocenę roczną.  
 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

 potrafi poprawnie operować wszystkimi strukturami gramatycznymi; 
 bez trudu  buduje spójne zdania; 
 potrafi płynnie i swobodnie wypowiadać się; 
 prezentuje całkowitą poprawność językową (wymowa, intonacja, struktury gramatyczne i 

leksykalne); 
 umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie; 
 dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. 
 potrafi popisać się dłuższą wypowiedzią, zawierającą różnego rodzaju zdania złożone 
 buduje tekst według zasady: wstęp, rozwinięcie i zakończenie; 
 używa prawidłowej pisowni i interpunkcji, 
 z łatwością rozumie sens różnorodnych tekstów i rozmów; 
 potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną; 
 z kontekstu potrafi domyślić się znaczenia nieznanych słów; 
 potrafi  rozpoznać intencje mówiącego, 
 potrafi ustalić logiczną ciągłość jak i prawidłowo wyodrębnia różnorodne, żądane 

informacje, a także określa myśl przewodnią danego tekstu; 
 potrafi w szybkim tempie zapoznać się i zrozumieć tekst, 
 potrafi zinterpretować tekst argumentując swoje stwierdzenia faktami zaczerpniętymi z 

treści czytanego tekstu bądź też z analizy jego formy lub języka. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

 potrafi operować wszystkimi strukturami gramatycznymi (dopuszczalne są drobne i 
nieliczne błędy); 

 potrafi budować logiczne zdania; 
 potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem; 



 posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając nieliczne błędy, nie  zakłócające 
możliwości porozumienia się; 

 potrafi pisać tekst zawierający pełne zdania, ale o prostej strukturze i słownictwie; 
 nie ma większych kłopotów z prawidłową pisownią i interpunkcją, 
 potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens tekstu czytanego lub słuchanego, 
 potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji 
 potrafi ustalić logiczną ciągłość jak i prawidłowo wyodrębnia fakty, a także określa myśl 

przewodnią danego tekstu; 
 ma kłopoty z wyodrębnieniem  głównej myśli tekstu; 
 potrafi zinterpretować tekst. 

 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

 potrafi operować podstawowymi strukturami gramatycznymi; 
 umie budować proste zdania, popełniając błędy nie zakłócające rozumienia, używa prostego 

słownictwa, 
 posługuje się prostym słownictwem, mało urozmaiconym,  
 popełnia błędy w wymowie  utrudniające zrozumienie wypowiedzi; 
 posługuje się mało urozmaiconym słownictwem i bardzo prostymi strukturami 

gramatycznymi; 
 popełnia błędy leksykalno-gramatyczne,  
 stosuje liczne powtórzenia leksykalne, 
 potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów; 
 potrafi czasem odpowiedzieć na  podane pytania do tekstu, 
 nie potrafi rozgraniczyć informacji głównych od drugorzędnych ani uogólnić głównej myśli 

komunikatu; 
 ma wolne tempo czytania; 

 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

 potrafi poprawnie operować niewielką ilością struktur gramatycznych; 
 potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne; 
 dysponuje ubogim zakresem słownictwa, 
 posługuje się ubogim słownictwem, popełnia wiele zauważalnych błędów,  
 potrafi porozumieć się w ograniczonym zakresie, 
 ma trudności z napisaniem pełnego zadania,  
 stosuje ubogie struktury i ma duże braki w słownictwie; 
 potrafi wyodrębnić tylko niektóre fakty, lecz nie potrafi podać głównej myśli tekstu; 
 tłumaczy tekst dosłownie; 
 czasami potrafi poprawnie określić formę tekstu. 

 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

 nie potrafi poprawnie operować podstawowymi strukturami gramatycznymi, 
 wypowiada się w sposób niezrozumiały lub całkowicie nie na temat; 
 udziela błędnych odpowiedzi na pytania rozmówcy lub w ogóle nie odpowiada; 
 tworzy wypowiedź pozbawioną  spójności i logiki; 



 brak wypowiedzi pisemnej; 
 próbuje prawidłowo określić ogólny sens wysłuchanej wypowiedzi, ale mu się to nie udaje, 

ponieważ wyodrębnia tylko pewne informacje, niekoniecznie istotne, których nie potrafi 
połączyć ze sobą  lub w ogóle nie rozumie wypowiedzi, 

 nie rozumie treści tekstu, rozumie kilka słów; 
 w zakresie interpretacji czytanego komunikatu bardzo rzadko lub wcale nie potrafi 

poprawnie określić jego formy. 
 
12. Formy oceniania postępów uczniów 

 
Ocenianie postępów uczniów jest dokonywane systematycznie i przyjmuje następujące formy: 

 
 Prace klasowe – po zakończeniu kolejnych działów- czas trwania 45 minut 

 Stanowią podsumowanie treści i umiejętności z danego bloku tematycznego; 
 Na tydzień przed pracą klasową uczeń otrzymuje dokładna informację o terminie 

sprawdzianu oraz zakresie obowiązującego materiału; 
 Jeżeli uczeń jest nieobecny na pracy klasowej – wówczas w terminie dwóch tygodni od 

chwili powrotu do szkoły przystępuje do zaliczenia pracy klasowej, po uzgodnieniu terminu 
z nauczycielem; 

 Uczeń ma prawo przystąpić do jednej poprawy każdej pracy klasowej, jeżeli otrzymał ocenę 
niedostateczną lub ocenę niesatysfakcjonującą go, po uzgodnieniu terminu                    z 
nauczycielem; 

 W przypadku, gdy uczeń pisze pracę pisemną niesamodzielnie, w tym z użyciem 
telefonu komórkowego lub innych urządzeń audio/video, nauczyciel ma prawo   przerwać 
pisanie pracy i wystawić uczniowi ocenę niedostateczną. 

 Prace klasowe przechowywane są przez nauczyciela do końca bieżącego roku szkolnego; 
 Poprawa oceny z pracy klasowej jest dobrowolna i może się odbyć w okresie dwóch tygodni 

od daty oddania pracy przez nauczyciela: 

 W indywidualnych przypadkach uzasadnionych czynnikami zdrowotnymi lub innymi 
ważnymi przyczynami dopuszcza się wydłużenie wyżej wymienionego okresu w uzgodnieniu z 
nauczycielem przedmiotu. 

  
 Kartkówki  – materiał z trzech ostatnich lekcji - czas trwania 5 - 15 minut. 

 Stanowią podsumowanie treści i umiejętności z aktualnie przerabianego materiału oraz 
systematyczności pracy uczniów; 

 Kartkówka zawiera materiał co najwyżej z trzech ostatnich lekcji, jeśli nie jest 
zapowiedziana; 

 Termin kartkówki nie musi być uczniom znany; 

 Kartkówka nie musi być pisana w innym terminie przez nieobecnych uczniów; 

Poprawa oceny z kartkówki jest dobrowolna i może się odbyć w okresie dwóch tygodni od daty 
oddania pracy przez nauczyciela.  

  Sprawdziany - czas trwania 20-30 minut. 

 Stanowią podsumowanie treści i umiejętności z aktualnie przerabianego materiału oraz 
systematyczności pracy uczniów; 

 Termin sprawdzianu musi być uczniom znany; 
 Poprawa oceny ze sprawdzianu jest dobrowolna i może się odbyć w okresie dwóch tygodni 

od daty oddania pracy przez nauczyciela. obejmujące materiał gramatyczno – leksykalno - 



komunikacyjny  
 

 Odpowiedzi ustne -  obejmuje materiał z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych; celem 
odpowiedzi ustnych jest sprawdzian opanowania materiału leksykalnego (słownictwo) lub 
poziomu umiejętności komunikacyjnych ucznia (tzn. reagowania na pytania nauczyciela: 
udzielania odpowiedzi, stawiania pytań, uzyskiwania i udzielania informacji, 
relacjonowania, negocjowania). Ocena z odpowiedzi ustnej nie ulega poprawie. 

 
 Pisemne prace (wypracowania) domowe na zadany przez nauczyciela temat. Za brak 

pracy pisemnej w ustalonym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną . Ocenę za 
pracę pisemną nie można poprawić. W uzasadnionych przypadkach uczeń może dostarczyć 
zadaną pracę w innym terminie. 

 
  Dyktanda mające na celu sprawdzenie rozumienia tekstu słuchanego czytanego przez 

nauczyciela oraz jego prawidłowego zapisu fonetycznego. Poprawa pracy na podstawie 
słuchania jest dobrowolna i odbywa się w wyznaczonym terminie .  

 
 Graficzne prace domowe (projekty) to prace przygotowane metodą projektów zarówno 
indywidualnie jak i grupowo poza szkołą; uczniowie mają z reguły ok.4 tygodni na 
przygotowanie takiego projektu. Ocena z pracy nie podlega poprawie. W uzasadnionych 
przypadkach uczeń może dostarczyć pracę w innym terminie. 

 

 Udział w konkursach i olimpiadach. 
 

 Zadania domowe ( w tym również rozwiązywanie nietypowych zadań i tzw. ,,zadań dla 
chętnych’’, czyli zadań dodatkowych). 

1) Uczeń po zgłoszeniu braku zadania domowego na początku lekcji otrzymuje minusa; 

2) Brak poinformowania nauczyciela o nieodrobionym zadaniu upoważnia nauczyciela do 
wystawienia oceny niedostatecznej z pracy domowej; 

3) Wystawienie minusa lub oceny niedostatecznej z zadania domowego nie zwalnia ucznia z 
obowiązku odrobienia zadania na następną lekcję; 

4) Uczeń nie otrzymuje minusa, ani oceny niedostatecznej, jeżeli uzasadni nieprzygotowanie. 

 Aktywność na lekcji 

Uczeń może otrzymać ocenę lub plusa(+) na zajęciach edukacyjnych za pracę na lekcji 
(indywidualną, w parach bądź grupach) w wyznaczonym przez nauczyciela czasie. Jeżeli 
uczeń nie wykona zadanych przez nauczyciela zadań, może uzyskać ocenę niedostateczną 
lub minusa (-). 

10 plusów – ocena bardzo dobra (zadania domowe dodatkowe , aktywność na lekcji). 
 3 minusy – ocena niedostateczna (brak zadania domowego, nieprzygotowanie do lekcji). 

-Za brak aktywności na lekcji, rozpraszanie uwagi swojej i innych, a w konsekwencji niemożność 
udzielenia odpowiedzi, uczeń może otrzymać minus (-), a w uzasadnionych przypadkach ocenę 
niedostateczną.  

 
13. Ustalenia dotyczące nieprzygotowania do zajęć edukacyjnych 

 
 Uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania w ciągu semestru. Jest to  brak zeszytu, brak 



pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji, 
nieopanowanie materiału z trzech ostatnich zajęć. Nieprzygotowanie musi być zgłaszane na 
początku lekcji (w trakcie sprawdzania listy obecności przez nauczyciela lub na początku 
zajęć). 

 Uczeń  nie może zgłosić nieprzygotowanie do zapowiedzianej formy sprawdzenia osiągnięć 
edukacyjnych .  

 Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być 
oceniany do 3 dni  od daty powrotu do szkoły ( nie dotyczy prac klasowych pisanych przed 
chorobą) oraz może on być nieprzygotowany (nawet jeśli wykorzystał „nieprzygotowanie”), 
ale jest zobowiązany do uzupełnienia przerobionego na zajęciach materiału. 

 
 
 

14. Informowanie rodziców o osiągnięciach swoich dzieci 
 
Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań klasowych, które 
odbywają się w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły. Rodzice mogą dostać do 
wglądu sprawdzoną pracę pisemną (pracę klasową, sprawdzian, kartkówkę) swojego 
dziecka w szkole na wywiadówce lub po kontakcie z nauczycielem w uzgodnionym 
terminie. 

  
  

  
 
 
Opracowanie: nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr8 w Grudziądzu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego: 
 

OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
I. Założenia ogólne 

1. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie jest procesem gromadzenia danych o zachowaniu i 
osiągnięciach szkolnych dziecka; to proces sprawdzania i orzekania, jak się ma faktyczny rozwój 
dziecka do rozwoju zakładanego w realizowanym programie edukacji. Ocenić ucznia, to dać jak 
najpełniejszą informację o jego aktywności, postępach, trudnościach oraz uzdolnieniach i 
zainteresowaniach. 
 2. Nauczyciele klas I - III na początku każdego roku szkolnego informują dzieci i ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o kryteriach wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 
siebie programu nauczania i sposobach oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów: - dzieci w 
zespole klasowym – w trakcie zajęć edukacyjnych; - rodziców (prawnych opiekunów) – podczas 
zebrania organizacyjno - informacyjnego.  
3. Fundamentalną zasadę oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów stanowi podstawa 
programowa (dla właściwego poziomu edukacji wczesnoszkolnej), natomiast kryteria wymagań 
programowych zawierają obszary edukacyjne i kompetencje ucznia w poszczególnych obszarach.  
4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - 
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku 
do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.  

II. OCENIANIE  
 1. Ocenianiu podlega 
     • zachowanie ucznia,  
     • umiejętności i wiedza.  
2. W klasach I-III szkoły podstawowej przeprowadza się klasyfikowanie roczne. Polega ono na 
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu oceny opisowej oraz opisowej oceny  
zachowania. 
 3. Przy klasyfikowaniu ucznia obowiązuje ocena opisowa ustalona w oparciu o oceny zanotowane 
w dzienniku lekcyjnym i spostrzeżenia nauczyciela.  
4. W klasach I – III obowiązuje opisowa ocena śródroczna i roczna. Wyjątkiem jest religia/etyka, 
która zawiera oceny cyfrowe.  
5. Ocenę bieżącą otrzymuje uczeń w postaci cząstkowych ocen wyrażonych stopniem w 
następującej skali: 
6 -   celujący 
5 -  bardzo dobry 
4 -  dobry 
3 - dostateczny 
2- dopuszczający 
1 – niedostateczny 
Dopuszcza się stosowanie znaków: ,,+’’, ,,-‘’. 
Do ocen w stopniu może być dołączony komentarz słowny.  
6. Ogólne kryteria oceniania bieżącego w edukacji wczesnoszkolnej: 
A) Ocenę celującą uczeń otrzymuje, jeżeli”  
posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, 
samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia, 
korzystając z różnych źródeł wiedzy, potrafi zreferować dane zagadnienie, 
proponuje rozwiązania niekonwencjonalne, 
osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych; 
B) Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, jeżeli:  

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej 
klasie, 



 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
 samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 
 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach; 
C) Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, jeżeli: 

 opanował niepełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, 
 poprawnie stosuje wiadomości, 
 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne;  

D) Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, jeżeli:  
 opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej 

klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, 
 może mieć braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, 
 rozwiązuje (wykonuje)zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 
 przy pomocy nauczyciela wykonuje niektóre zadania; 

 E) Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, jeżeli:  
 słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 

na poziomie wymagań zawartych w podstawach programowych, 
 większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, 
 wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, 
 nie przestrzega limitów czasowych, 
 często nie kończy rozpoczętych zadań; 

 F) Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, jeżeli: 
 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawy programowe, 
 uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania o niewielkim, elementarnym stopniu 

trudności, 
 odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy pracę. 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki oraz zajęć komputerowych 
nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność 
udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 
kultury fizycznej.  

 W wymienionych powyżej edukacjach nie stosuje się ocen cząstkowych wyrażonych 
stopniem. Używa się sformułowań: wspaniale, bardzo dobrze, ładnie, postaraj się , pomyśl, 
pracuj więcej. 

8. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 
ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 
rodziców ucznia. 
9. Bieżącej oceny zachowania dokonuje wychowawca klasy według ustalonych w klasie zasad na 
podstawie opracowanego systemu w konsultacji z nauczycielami uczącymi w danym oddziale 
klasowym. 
10. Kryteria oceniania zachowania: 

 Wywiązuje się z obowiązków ucznia, nie spóźnia się na lekcje. 
 Jest przygotowany do lekcji: odrabia zadania domowe, przynosi przybory szkolne, książki, 

zeszyty, strój gimnastyczny. 
 Jest życzliwy wobec kolegów: umie współpracować w zespole. 
 Konflikty rozwiązuje bez przemocy fizycznej i słownej( nie stosuje wulgarnych słów). 
 Jest kulturalny: używa zwrotów grzecznościowych. 
 Właściwie zachowuje się na uroczystościach szkolnych, imprezach  klasowych oraz podczas 

wycieczek. 
 Nie niszczy mienia szkolnego, prywatnego i publicznego. 



 Dba o ład i porządek w klasie, szkole i na boisku. 
 Dba o higienę osobistą. 
 Nosi strój galowy podczas szkolnych uroczystości. 
 Właściwie spędza przerwy międzylekcyjne –stosuje się do zaleceń nauczyciela dbając o 

bezpieczeństwo własne oraz innych. 
11. Kryteria przyznawania miana wzorowego ucznia:  

 Przestrzega regulaminu szkoły. 
 Na zajęcia uczęszcza punktualnie. 
 Aktywnie uczestniczy w lekcjach. 
 Systematycznie i starannie odrabia zadania domowe. 
 Sumiennie przygotowuje się do zajęć i sprawdzianów. 
 Grzecznie i uprzejmie zachowuje się wobec osób dorosłych i rówieśników. 
 Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. 
 Zna i stosuje zwroty grzecznościowe. 
 Chętnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły. 
 Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji. 
 Dba o ład i porządek w klasie, szkole i na boisku. 
 Właściwie spędza przerwy międzylekcyjne. 
 Dba o higienę osobistą. 
 Chętnie bierze udział w konkursach. 
 Materiał nauczania opanował w stopniu bardzo dobrym. 
 Uczeń otrzymuje miano wzorowego ucznia, gdy jest wzorem do naśladowania w 

zachowaniu 
 i nauce.    

III. SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIU 
 1. Bieżący zapis w dzienniku lekcyjnym.  
2. Zapisy w zeszytach uczniowskich i ćwiczeniach.  
3. Sprawdziany uczniowskie.   
4. Informacje z postępów w nauce i zachowania dla rodziców po I półroczu. 
 5. Ocena roczna z  nauki i zachowania uwzględniająca  cały rok pracy. 
 6. W arkuszu ocen ucznia i na świadectwie po każdym roku nauki znajduje się: ocena roczna, która 
dotyczy zachowania ucznia oraz jego osiągnięć edukacyjnych, a także udziału w konkursach na 
szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz wskazuje potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne ucznia do dalszej pracy. 

IV.  FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI: 
• ustne 
 - wygłaszanie krótkich tekstów z pamięci,  
- czytanie,  
- prawidłowe formułowanie pytań, 
 - udzielanie odpowiedzi na pytania, 
 - aktywność na zajęciach.  
• pisemne 
 - sprawdziany, 
 - kartkówki,  
- prace domowe,  
- dyktanda, 
- karty pracy 
inne• 
 - praktyczne,  

 sprawnościowe 
 



V. SPOSOBY  PRZECHOWYWANIA PRAC UCZNIOWSKICH I SPOSOBY 
INFORMOWANIA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) UCZNIA:  

1. Prace pisemne dzieci przechowywane są przez rodziców w indywidualnej teczce dziecka   po 
uprzednim podpisaniu, wykonaniu poprawy pracy i pokazaniu nauczycielowi.  

2. Po nieobecności uczeń powinien uzupełnić braki w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem.  
Uzyskane oceny roczne, śródroczne oraz bieżące są jawne dla ucznia i rodzica. Ocenianie bieżące 

zaś przebiega w sposób  systematyczny i ciągły przez cały rok szkolny.



Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego: 

klasa IV 

                                                     

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 WELCOME UNIT  
CELUJĄCA Znajomość środków językowych: 

 Zna i poprawnie podaje dane personalne, nazwy części ciała człowieka, nazwy 
zwierząt i nazwy kolorów. 

 Zna i poprawnie podaje nazwy dni tygodnia. 
 Swobodnie podaje podstawowe przymiotniki opisujące ludzi. 
 Podaje i poprawnie stosuje czasowniki i wyrażenia związane z nauką języka. 
 Bezbłędnie  tworzy liczbę mnogą rzeczowników.  
 Zna i poprawnie podaje nieregularną formę liczby mnogiej. 
 Tworzy tryb rozkazujący i bez trudu się nim posługuje. 
 Bez trudu posługuje się konstrukcją Let’s (do). 
 Samodzielnie tłumaczy zdania z języka polskiego na angielski i odwrotnie 

opisując ludzi i tworząc liczbę mnogą. 
Słuchanie: 
 Reaguje bezbłędnie  na polecenia nauczyciela dotyczące sytuacji w klasie. 
 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. 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens tekstu 
 Bez trudu znajduje w tekście określone informacje. 
 
Mówienie: 
 Tworzy  złożone wypowiedzi ustne: opisuje przedmioty i zwierzęta, określając 

ich kolory; opisuje ludzi, podając nazwy części ciała i posługując się 
podstawowymi przymiotnikami. 

Pisanie: 
Samodzielnie, stosując bogate słownictwo, tworzy krótkie wypowiedzi pisemne: 
opisuje postacie/osoby/zwierzęta, przedstawia tygodniowy plan zajęć. 
Reagowanie:. 
 Bez problemu reaguje zarówno w prostych, jak i złożonych sytuacjach: 
 Bez trudu uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do wyglądu zwierząt i 

ludzi. 
 Nakazuje, zakazuje, instruuje w sytuacjach szkolnych, bezbłędnie  reaguje na 

nakazy i zakazy. 
 Prawidłowo proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje dotyczące uczenia się. 
 
Przetwarzanie tekstu: 
Bez trudu przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 
 

                            
 



Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 WELCOME UNIT 
BARDZO 
DOBRA 

Znajomość środków językowych: 
 Zna i poprawnie podaje dane personalne, nazwy części ciała człowieka, nazwy 

zwierząt i nazwy kolorów. 
 Zna i poprawnie podaje nazwy dni tygodnia. 
 Swobodnie podaje podstawowe przymiotniki opisujące ludzi. 
 Podaje i poprawnie stosuje czasowniki i wyrażenia związane z nauką języka. 
 Bezbłędnie lub niemal bezbłędnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników.  
 Zna i poprawnie podaje nieregularną formę liczby mnogiej. 
 Tworzy tryb rozkazujący i bez trudu się nim posługuje. 
 Bez trudu posługuje się konstrukcją Let’s (do). 
Słuchanie: 
 Reaguje bezbłędnie lub niemal bezbłędnie na polecenia nauczyciela dotyczące 

sytuacji w klasie. 
 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. 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens tekstu 
 Bez trudu znajduje w tekście określone informacje. 
Mówienie: 
 Tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi ustne: opisuje przedmioty i 

zwierzęta, określając ich kolory; opisuje ludzi, podając nazwy części ciała i 
posługując się podstawowymi przymiotnikami. 

Pisanie: 
 Samodzielnie, stosując bogate słownictwo, tworzy krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje postacie/osoby/zwierzęta, przedstawia tygodniowy plan zajęć. 
Reagowanie: 
 Bez problemu reaguje zarówno w prostych, jak i złożonych sytuacjach: 
 Bez trudu uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do wyglądu zwierząt i 

ludzi. 
 Nakazuje, zakazuje, instruuje w sytuacjach szkolnych, bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie reaguje na nakazy i zakazy. 
 Prawidłowo proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje dotyczące uczenia się. 
Przetwarzanie tekstu: 
 Bez trudu przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych. 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 WELCOME UNIT 
DOBRA Znajomość środków językowych: 

 W większości zna i na ogół poprawnie podaje dane personalne, nazwy części 
ciała człowieka, nazwy zwierząt i nazwy kolorów. 

 Na ogół poprawnie podaje nazwy dni tygodnia. 
 Popełniając drobne błędy, podaje podstawowe przymiotniki opisujące ludzi. 
Podaje czasowniki i wyrażenia związane z nauką języka, popełniając drobne błędy.  



 Tworzy liczbę mnogą rzeczowników, popełniając nieliczne błędy. 
 Zna i przeważnie poprawnie podaje nieregularną formę liczby mnogiej. 
 Tworzy tryb rozkazujący i na ogół poprawnie się nim posługuje. 
 Popełniając drobne błędy, posługuje się konstrukcją Let’s (do). 
 
Słuchanie: 
 Reaguje poprawnie na polecenia nauczyciela dotyczące sytuacji w klasie. 
 Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Znajduje proste informacje w wypowiedzi. 
 Bez większego trudu znajduje w wypowiedzi bardziej złożone informacje 
 
Czytanie: 
 Rozumie sens prostych tekstów. 
 Bez większego trudu znajduje w tekście określone informacje. 
 
Mówienie: 
 Popełniając nieliczne błędy, tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi 

ustne: opisuje przedmioty i zwierzęta, określając ich kolory; opisuje ludzi, 
podając nazwy części ciała i posługując się podstawowymi przymiotnikami. 

 
Pisanie: 
 Popełniając nieliczne błędy, samodzielnie tworzy proste wypowiedzi pisemne: 

opisuje postacie/osoby/zwierzęta, przedstawia tygodniowy plan zajęć. 
 
Reagowanie: 
 Bez większego problemu reaguje zarówno w prostych, jak i bardziej złożonych 

sytuacjach: 
 Bez trudu uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do wyglądu zwierząt i 

ludzi. 
 Popełniając nieliczne błędy, nakazuje, zakazuje, instruuje w sytuacjach 

szkolnych oraz reaguje na nakazy i zakazy. 
Popełniając drobne błędy, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje 
 
Przetwarzanie tekstu: 
 Bez większego trudu przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych. 
 
 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 WELCOME UNIT 
DOSTATEC

ZNA  
Znajomość środków językowych: 
 Częściowo zna i podaje dane personalne, nazwy części ciała człowieka, nazwy 

zwierząt i nazwy kolorów. 
 Czasem popełniając błędy, podaje nazwy dni tygodnia. 
 Popełniając dość liczne błędy, podaje podstawowe przymiotniki opisujące 

ludzi. 



Z pewnym trudem podaje czasowniki i wyrażenia związane z nauką języka. 
 Tworzy liczbę mnogą rzeczowników, popełniając dość liczne błędy. 
 Częściowo zna i podaje nieregularną formę liczby mnogiej. 
 Ma pewne trudności z poprawnym tworzeniem trybu rozkazującego. 
Czasem popełniając błędy, posługuje się konstrukcją Let’s (do). 
Słuchanie: 
 Na ogół reaguje poprawnie na polecenia nauczyciela dotyczące sytuacji w 

klasie. 
 Rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi. 
 Znajduje proste informacje w wypowiedzi, czasem popełniając błędy 
 Z pewną trudnością znajduje w wypowiedzi bardziej złożone informacje. 
 
Czytanie: 
 Najczęściej rozumie sens prostych tekstów. 
 Na ogół znajduje w tekście określone informacje. 
 
Mówienie: 
 Czasami popełniając błędy, tworzy proste wypowiedzi ustne: opisuje 

przedmioty i zwierzęta, określając ich kolory, opisuje ludzi; podając nazwy części 
ciała i posługując się podstawowymi przymiotnikami. 

 
Pisanie: 
 Popełniając dość liczne błędy, tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, bardzo 

proste wypowiedzi pisemne: opisuje postacie/osoby/zwierzęta, przedstawia 
tygodniowy plan zajęć. 

 
Reagowanie: 
 Reaguje w prostych sytuacjach: 
 Uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do wyglądu zwierząt i ludzi, 

czasem popełniając błędy. 
 Nie zawsze poprawnie nakazuje, zakazuje i instruuje w sytuacjach szkolnych 

oraz reaguje na nakazy i zakazy. 
Nie zawsze poprawnie proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje dotyczące 
uczenia się. 
Przetwarzanie tekstu: 
Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, 
czasem popełniając błędy 
 

 
 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 WELCOME UNIT 
DOPUSZCZ

AJĄCA  
Znajomość środków językowych: 
 Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, nazwy części ciała człowieka, 

nazwy zwierząt i nazwy kolorów. 
 Z trudem i popełniając błędy podaje nazwy dni tygodnia. 
 Słabo zna i z trudem podaje podstawowe przymiotniki opisujące ludzi. 
 Słabo zna i z trudem podaje czasowniki i wyrażenia związane z nauką języka. 



 Nieudolnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. 
 Słabo zna i z trudem podaje nieregularną formę liczby mnogiej. 
 Ma trudności z poprawnym tworzeniem trybu rozkazującego. 
 Nieudolnie posługuje się konstrukcją Let’s (do). 
Słuchanie: 
 Ma trudności z rozumieniem poleceń nauczyciela dotyczących sytuacji w 

klasie, nieudolnie na nie reaguje. 
 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. 
 
Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów. 
 Z trudnością znajduje w tekście określone informacje. 
 
Mówienie: 
 Popełniając liczne błędy, nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne: opisuje 

przedmioty i zwierzęta, określając ich kolory; opisuje ludzi, podając nazwy części 
ciała i posługując się podstawowymi przymiotnikami. 

 
Pisanie: 
 Popełniając liczne błędy, tworzy z pomocą nauczyciela bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: opisuje postacie/osoby/zwierzęta, przedstawia tygodniowy 
plan zajęć. 

Reagowanie: 
 Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach: 
 Uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do wyglądu zwierząt i ludzi, 

popełniając liczne błędy. 
 Popełniając liczne błędy, nakazuje, zakazuje i instruuje w sytuacjach szkolnych 

oraz reaguje na nakazy i zakazy. 
 Popełniając liczne błędy, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje dotyczące 

uczenia się. 
 
Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, popełniając liczne błędy. 
 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 WELCOME UNIT 
NIEDOSTE

TCZNA  
Znajomość środków językowych: 
 Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, nazwy części ciała człowieka, 

nazwy zwierząt i nazwy kolorów. 
 Z trudem i popełniając błędy podaje nazwy dni tygodnia. 
 Słabo zna i z trudem podaje podstawowe przymiotniki opisujące ludzi. 
 Słabo zna i z trudem podaje czasowniki i wyrażenia związane z nauką języka. 
 Nie potrafi stworzyć liczby mnogiej rzeczowników 



 Nie potrafi podać liczby mnogiej rzeczowników nieregularnych 
 Nie umie stworzyć trybu rozkazującego 
 Nieudolnie posługuje się konstrukcją Let’s (do). 
Słuchanie: 
 Ma trudności z rozumieniem poleceń nauczyciela dotyczących sytuacji w 

klasie,  nie reaguje na nie . 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu wypowiedzi. 
 Nie potrafi stworzyć wypowiedzi na dany temat 
 
Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów. 
 Z trudnością znajduje w tekście określone informacje. 
 
Mówienie: 
 Popełniając liczne błędy, nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne: opisuje 

przedmioty i zwierzęta, określając ich kolory; opisuje ludzi, podając nazwy części 
ciała i posługując się podstawowymi przymiotnikami. 

 
Pisanie: 
 Nie potrafi tworzyć z pomocą nauczyciela bardzo prostych wypowiedzi 

pisemnych: opis -  postacie/osoby/zwierzęta, przedstawia tygodniowy plan zajęć. 
Reagowanie: 
 Nie reaguje  w prostych sytuacjach: 
 Uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do wyglądu zwierząt i ludzi, 

popełniając liczne błędy. 
 Popełniając liczne błędy, nakazuje, zakazuje i instruuje w sytuacjach szkolnych 

oraz reaguje na nakazy i zakazy. 
 Nie  proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycji dotyczących uczenia się. 
 
Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, popełniając liczne błędy. 
 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 1 WE ARE FRIENDS 
CELUJĄCA Znajomość środków językowych: 

 Z łatwością posługuje się liczebnikami 1-100. 
 Zna i bezbłędnie recytuje alfabet. 
 Z łatwością i bezbłędnie podaje dane personalne oraz nazwy przyborów 

szkolnych. 
 Zna zaimki osobowe i zawsze prawidłowo używa ich w zdaniach. 
 Z łatwością i poprawnie buduje zdania twierdzące z czasownikiem „być” (to 

be) w czasie Present Simple. 
 Zawsze poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika „być” (to be) w 

czasie Present Simple. 
 Bezbłędnie stosuje przedimki nieokreślone a/an przed rzeczownikami lub 



wyrażeniami: przymiotnik(i) + rzeczownik. 
 
Słuchanie: 
 Z łatwością rozumie ogólny sens zarówno prostych, jak i złożonych 

wypowiedzi. 
Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi proste i złożone informacje. 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i złożonych tekstów oraz fragmentów 

tekstu. 
 Bez trudu znajduje w tekście określone informacje. 
 
Mówienie: 
 Swobodnie tworzy  bardziej złożone wypowiedzi ustne, ewentualne drobne 

błędy nie zaburzają komunikacji: opisuje ludzi i przybory szkolne, stosując 
podstawowe przymiotniki oraz określając liczbę i kolor; podaje dane personalne 
swoje i innych osób. 

 Płynnie literuje imiona, nazwiska i inne wyrazy. 
 Płynnie recytuje alfabet. 
 
Pisanie: 
 Samodzielnie i stosując bogate słownictwo, tworzy krótkie i dłuższe 

wypowiedzi pisemne: opisuje ludzi i przybory szkolne, przedstawia siebie, 
swoich przyjaciół i swoje zwierzęta domowe; ewentualne drobne błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

 
Reagowanie: 
Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: przedstawia siebie i inne 

osoby; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do danych personalnych, 
wieku, liczby i wyglądu przyborów szkolnych. 

 
Przetwarzanie tekstu: 
 Bez trudu poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych. 
 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 1 WE ARE FRIENDS 
BARDZO 
DOBRA 

Znajomość środków językowych: 
 Z łatwością i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się liczebnikami 1-

100. 
 Zna i bezbłędnie lub prawie bezbłędnie recytuje alfabet. 
 Z łatwością i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie podaje dane personalne oraz 

nazwy przyborów szkolnych. 
 Zna zaimki osobowe i zawsze prawidłowo używa ich w zdaniach. 
 Z łatwością i poprawnie buduje zdania twierdzące z czasownikiem „być” (to 

be) w czasie Present Simple. 
 Zawsze poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika „być” (to be) w 



czasie Present Simple. 
 Bezbłędnie lub niemal bezbłędnie stosuje przedimki nieokreślone a/an przed 

rzeczownikami lub wyrażeniami: przymiotnik(i) + rzeczownik. 
Słuchanie: 
 Z łatwością rozumie ogólny sens zarówno prostych, jak i złożonych 

wypowiedzi. 
Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi proste i złożone informacje. 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i złożonych tekstów oraz fragmentów 

tekstu. 
 Bez trudu znajduje w tekście określone informacje. 
Mówienie: 
 Swobodnie tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi ustne, ewentualne 

drobne błędy nie zaburzają komunikacji: opisuje ludzi i przybory szkolne, 
stosując podstawowe przymiotniki oraz określając liczbę i kolor; podaje dane 
personalne swoje i innych osób. 

 Płynnie literuje imiona, nazwiska i inne wyrazy. 
 Płynnie recytuje alfabet. 
Pisanie: 
 Samodzielnie i stosując bogate słownictwo, tworzy krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje ludzi i przybory szkolne, przedstawia siebie, swoich przyjaciół i 
swoje zwierzęta domowe; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji. 

Reagowanie: 
Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: przedstawia siebie i inne 

osoby; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do danych personalnych, 
wieku, liczby i wyglądu przyborów szkolnych. 

Przetwarzanie tekstu: 
 Bez trudu poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych. 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 1 WE ARE FRIENDS 
DOBRA  Znajomość środków językowych: 

 Na ogół poprawnie posługuje się liczebnikami 1-100. 
 Zna i recytuje alfabet, popełniając nieliczne błędy. 
 Na ogół poprawnie podaje dane personalne oraz nazwy przyborów szkolnych. 
 Zna zaimki osobowe i na ogół prawidłowo używa ich w zdaniach. 
 Bez większego trudu i na ogół poprawnie buduje zdania twierdzące z 

czasownikiem „być” (to be) w czasie Present Simple. 
 Na ogół poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika „być” (to be) w 

czasie Present Simple. 
 Popełniając drobne błędy, stosuje przedimki nieokreślone a/an przed 

rzeczownikami lub wyrażeniami: przymiotnik(i) + rzeczownik. 
 
Słuchanie: 
 Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.  
Na ogół znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy wyszukiwaniu złożonych 



informacji zdarza mu się popełniać błędy 
Czytanie: 
 Rozumie sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu. 
 Bez większego trudu znajduje w tekście określone informacje. 
 
Mówienie: 
 Tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając błędy nie zaburzające 

komunikacji: opisuje ludzi i przybory szkolne, stosując podstawowe przymiotniki 
oraz określając liczbę i kolor; podaje dane personalne swoje i innych osób. 

 Literuje imiona, nazwiska i inne wyrazy, popełniając nieliczne błędy. 
 Recytuje alfabet, popełniając drobne błędy. 
 
Pisanie: 
 Popełniając drobne błędy niezaburzające komunikacji, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje ludzi i przybory szkolne, przedstawia siebie, 
swoich przyjaciół i swoje zwierzęta domowe. 

 
Reagowanie: 
Popełniając nieliczne błędy, reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: 
przedstawia siebie i inne osoby; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do 
danych personalnych, wieku, liczby i wyglądu przyborów szkolnych. 
Przetwarzanie tekstu: 
 
 Zazwyczaj poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych. 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 1 WE ARE FRIENDS 
DOSTATEC

ZNA 
Znajomość środków językowych: 
 Częściowo zna i popełniając dość liczne błędy, posługuje się liczebnikami 1-

100. 
 Częściowo zna i recytuje alfabet, popełniając dość liczne błędy. 
 Popełniając dość liczne błędy, podaje dane personalne oraz nazwy przyborów 

szkolnych. 
 Częściowo zna zaimki osobowe i używa ich w zdaniach, popełniając dość 

liczne błędy. 
 Buduje zdania twierdzące z czasownikiem „być” (to be) w czasie Present 

Simple, popełniając dość liczne błędy. 
 Nie zawsze poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika „być”(to be) 

w czasie Present Simple. 
 Popełniając dość liczne błędy, stosuje przedimki nieokreślone a/an przed 

rzeczownikami lub wyrażeniami: przymiotnik(i) + rzeczownik. 
 
Słuchanie: 
 Rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi. 
 Z niewielką pomocą znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy. 



 
Czytanie: 
 Przeważnie rozumie ogólny sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu. 
 Z niewielką pomocą na ogół znajduje w tekście określone informacje. 
Mówienie: 
 Z pewnym trudem tworzy proste wypowiedzi ustne, błędy czasem zaburzają 

komunikację: opisuje ludzi i przybory szkolne, stosując podstawowe 
przymiotniki oraz określając liczbę i kolor; podaje dane personalne swoje i 
innych osób. 

 Literuje imiona, nazwiska i inne wyrazy, popełniając dość liczne błędy. 
 Recytuje alfabet, popełniając dość liczne błędy. 
Pisanie: 
 Popełniając dość liczne, częściowo zaburzające komunikację, błędy, tworzy 

bardzo proste wypowiedzi pisemne: opisuje ludzi i przybory szkolne, przedstawia 
siebie, swoich przyjaciół i swoje zwierzęta domowe. 

Reagowanie: 
Reaguje w prostych sytuacjach, czasem popełniając błędy: przedstawia siebie i 

inne osoby; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do danych personalnych, 
wieku, liczby i wyglądu przyborów szkolnych. 

Przetwarzanie tekstu: 
 Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, 

popełniając dość liczne błędy. 
 

                                  Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z podstawą 
programową: 
 

UNIT 1 WE ARE FRIENDS 
 
 

Ocena  
DOPUSZCZ

AJĄCA  
Znajomość środków językowych: 
 Słabo zna i popełnia liczne błędy, posługując się liczebnikami 1-100. 
 Słabo zna i nieudolnie recytuje alfabet. 
 Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, nazwy przyborów szkolnych. 
 Słabo zna zaimki osobowe i często niepoprawnie używa ich w zdaniach. 
 Popełniając liczne błędy, buduje zdania twierdzące z czasownikiem „być” (to 

be) w czasie Present Simple. 
 Słabo zna i, popełniając liczne błędy, podaje formy pełne i skrócone 

czasownika „być”(to be) w czasie Present Simple. 
Słabo zna i często niepoprawnie stosuje przedimki nieokreślone a/an przed 
rzeczownikami lub wyrażeniami: przymiotnik(i) + rzeczownik. 
Słuchanie: 
 Słabo rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi.  
 Mimo pomocy, z trudem znajduje proste informacje w wypowiedzi. 
 
Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 
 Z trudnością znajduje w prostym tekście określone informacje. 
Mówienie: 
 Nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając błędy zaburzające 



komunikację: opisuje ludzi i przybory szkolne, stosując podstawowe przymiotniki 
oraz określając liczbę i kolor; podaje dane personalne swoje i innych osób. 

 Z trudem literuje imiona, nazwiska i inne wyrazy, popełniając liczne błędy. 
Z trudem recytuje alfabet, popełniając liczne błędy. 
Pisanie: 
 Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację, tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: opisuje ludzi i przybory szkolne, przedstawia siebie, 
swoich przyjaciół i swoje zwierzęta domowe. 

Reagowanie: 
Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając błędy zakłócające 

komunikację: przedstawia siebie i inne osoby; uzyskuje i przekazuje informacje 
odnośnie do danych personalnych, wieku, liczby i wyglądu przyborów 
szkolnych. 

Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, popełniając liczne błędy. 
 

 
Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 

podstawą programową: 
 

 UNIT 1 WE ARE FRIENDS 
NIEDOSTA
TECZNA 

Znajomość środków językowych: 
 Nie zna większości liczebników 1-100. 
 Słabo zna i nieudolnie recytuje alfabet. 
 Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, nie zna większości nazw 

przyborów szkolnych. 
 Słabo zna zaimki osobowe i często niepoprawnie używa ich w zdaniach. 
 Popełniając liczne błędy, buduje zdania twierdzące z czasownikiem „być” (to 

be) w czasie Present Simple. 
 Słabo zna i, popełniając liczne błędy, podaje formy pełne i skrócone czasownika 

„być”(to be) w czasie Present Simple. 
Słabo zna i często niepoprawnie stosuje przedimki nieokreślone a/an przed 
rzeczownikami lub wyrażeniami: przymiotnik(i) + rzeczownik. 
Słuchanie: 
 Słabo rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi.  
 Mimo pomocy, nie znajduje prostych informacji w wypowiedziach. 
Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 
 Z trudnością znajduje w prostym tekście określone informacje. 
Mówienie: 
 Nie tworzy prostych wypowiedzi ustnych, popełniając błędy zaburzające 

komunikację: opisuje ludzi i przybory szkolne, stosując podstawowe przymiotniki 
oraz określając liczbę i kolor; podaje dane personalne swoje i innych osób. 

 Z trudem literuje imiona, nazwiska i inne wyrazy, popełniając liczne błędy. 
Z trudem recytuje alfabet, popełniając liczne błędy. 
Pisanie: 
 Nie  tworzy bardzo prostych wypowiedzi pisemnych -  opis ludzi i przyboró 

szkolnych, przedstawienie siebie, swoich przyjaciół i swoich zwierząt domowych. 
Reagowanie: 



Nie reaguje poprawnie odnośnie do danych personalnych, wieku, liczby i wyglądu 
przyborów szkolnych. 

Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, popełniając liczne błędy. 
 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 2 WHO ARE YOU? 
CELUJĄCA Znajomość środków językowych: 

 Bezbłędnie  podaje dane personalne, cechy charakteru, nazwy przyborów 
szkolnych, nazwy krajów, liczby (1‒100). 

 Swobodnie i poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z 
czasownikiem „być” (to be) w czasie Present Simple oraz krótkie 
odpowiedzi. 

 Zna zaimki pytające Who, What, Where, How much oraz zasady tworzenia 
pytań szczegółowych z czasownikiem to be w czasie Present Simple, stosuje 
je z łatwością i poprawnie. 

Swobodnie tworzy poprawne pytania szczegółowe. 
Słuchanie: 
 Rozumie ogólny sens bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
 

Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens  bardziej złożonych tekstów i fragmentów 

tekstu 
 Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 
Mówienie: 
Swobodnie tworzy bardziej złożone wypowiedzi ustne: opisuje przybory szkolne 
i podaje ich cenę, opisuje ludzi, podając ich wiek i cechy charakteru 
Pisanie: 
 Samodzielnie, stosując bogate słownictwo tworzy krótkie wypowiedzi 

pisemne (opisuje siebie i swoich kolegów, opisuje flagi wybranych krajów, 
zapisuje ceny słowami; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji 

Reagowanie: 
 Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: przedstawia siebie i 

inne osoby; wyraża opinie; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do cen i 
kolorów przyborów szkolnych oraz danych personalnych (imię, wiek, kraj 
pochodzenia). 

Przetwarzanie tekstu: 
 Bez trudu przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych  
 Z łatwością przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w 

języku angielskim. 
 



 
Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 

podstawą programową: 
 

 UNIT 2 WHO ARE YOU? 
BARDZO 
DOBRA 

Znajomość środków językowych: 
 Bezbłędnie lub niemal bezbłędnie podaje dane personalne, cechy 

charakteru, nazwy przyborów szkolnych, nazwy krajów, liczby (1‒100). 
 Swobodnie i poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z 

czasownikiem „być” (to be) w czasie Present Simple oraz krótkie 
odpowiedzi. 

 Zna zaimki pytające Who, What, Where, How much oraz zasady tworzenia 
pytań szczegółowych z czasownikiem to be w czasie Present Simple, stosuje 
je z łatwością i poprawnie. 

Swobodnie tworzy poprawne pytania szczegółowe. 
Słuchanie: 
 Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i 

fragmentów tekstu 
 Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 
Mówienie: 
Swobodnie tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi ustne, ewentualne 
drobne błędy nie zaburzają komunikacji: opisuje przybory szkolne i podaje ich 
cenę, opisuje ludzi, podając ich wiek i cechy charakteru 
Pisanie: 
 Samodzielnie, stosując bogate słownictwo tworzy krótkie wypowiedzi 

pisemne (opisuje siebie i swoich kolegów, opisuje flagi wybranych krajów, 
zapisuje ceny słowami; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji 

Reagowanie: 
 Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: przedstawia siebie i 

inne osoby; wyraża opinie; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do cen i 
kolorów przyborów szkolnych oraz danych personalnych (imię, wiek, kraj 
pochodzenia). 

 
Przetwarzanie tekstu: 
 Bez trudu przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych  
 Z łatwością przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w 

języku angielskim. 
 

 
Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 

podstawą programową: 
 

 UNIT 2 WHO ARE YOU? 
DOBRA Znajomość środków językowych: 

 Na ogół zna i umie podać dane personalne, cechy charakteru, nazwy 



przyborów szkolnych, nazwy krajów, liczby (1‒100). 
 Zazwyczaj poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z 

czasownikiem „być” (to be) w czasie Present Simple oraz krótkie odpowiedzi. 
 Zna zaimki pytające Who, What, Where, How much oraz zasady tworzenia 

pytań szczegółowych z czasownikiem to be w czasie Present Simple, na ogół 
poprawnie je stosuje. 

Zazwyczaj poprawnie tworzy pytania szczegółowe. 
Słuchanie: 
 Zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Popełniając drobne błędy, znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
Czytanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu 

złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy. 
Mówienie: 
Tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając błędy nie zaburzające komunikacji: 
opisuje przybory szkolne i podaje ich cenę, opisuje ludzi, podając ich wiek i 
cechy charakteru. 
Pisanie: 
 Popełniając nieliczne błędy , tworzy samodzielnie krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje siebie i swoich kolegów, opisuje flagi wybranych krajów, 
zapisuje ceny słowami. 

Reagowanie: 
 Popełniając nieliczne błędy, reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: 

przedstawia siebie i inne osoby; wyraża opinie; uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do cen i kolorów przyborów szkolnych oraz danych 
personalnych (imię, wiek, kraj pochodzenia).  

Przetwarzanie tekstu: 
 Bez większego trudu, popełniając nieliczne błędy, przekazuje w języku 

angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych. 
 Na ogół poprawnie przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w 

języku angielskim. 
 

 
Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 

podstawą programową: 
 

 UNIT 2 WHO ARE YOU? 
DOSTATEC

ZNA  
Znajomość środków językowych: 
 Częściowo zna i umie podać dane personalne, cechy charakteru, nazwy 

przyborów szkolnych, nazwy krajów, liczby (1‒100). 
 Czasem popełniając błędy. tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z 

czasownikiem „być” (to be) w czasie Present Simple oraz krótkie odpowiedzi 
 Częściowo zna zaimki pytające Who, What, Where, How much oraz zasady 

tworzenia pytań szczegółowych z czasownikiem to be w czasie Present Simple. 
 Popełnia sporo błędów, tworząc pytania szczegółowe. 
 
Słuchanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi. 



 Z niewielką pomocą znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy. 

 
Czytanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu. 
 Z niewielką pomocą na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji czasem popełnia błędy. 
 
Mówienie: 
 Z pewnym trudem tworzy proste wypowiedzi ustne: opisuje przybory szkolne 

i podaje ich cenę, opisuje ludzi, podając ich wiek i cechy charakteru; błędy 
czasem zaburzają komunikację 

 
Pisanie: 
 Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, bardzo proste wypowiedzi pisemne: 

opisuje siebie i swoich kolegów, opisuje flagi wybranych krajów, zapisuje ceny 
słowami; popełnia dość liczne błędy. 

 
Reagowanie: 
 Reaguje w prostych sytuacjach, czasem popełniając błędy: przedstawia siebie 

i inne osoby; wyraża opinie; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do cen i 
kolorów przyborów szkolnych oraz danych personalnych (imię, wiek, kraj 
pochodzenia).  

 
Przetwarzanie tekstu: 
 Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem popełniając błędy. 
 Przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku angielskim, 

popełniając dość liczne błędy. 
 
 

 
Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 

podstawą programową: 
 

 UNIT 2 WHO ARE YOU? 
DOPUSZCZ

AJĄCA 
Znajomość środków językowych: 
 Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, cechy charakteru, nazwy 

przyborów szkolnych, nazwy krajów, liczby (1‒100). 
 Nieudolnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem 

„być” (to be) w czasie Present Simple oraz krótkie odpowiedzi. 
 Słabo zna zaimki pytające Who, What, Where, How much oraz zasady 

tworzenia pytań szczegółowych z czasownikiem to be w czasie Present Simple. 
Tworząc pytania szczegółowe, popełnia liczne błędy. 
Słuchanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi. 
Mimo pomocy z trudnością znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 
Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 



 Mimo pomocy z trudem znajduje w tekście określone informacje, przy 
wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 

 
Mówienie: 
 Nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne: opisuje przybory szkolne i 

podaje ich cenę, opisuje ludzi, podając ich wiek i cechy charakteru; liczne błędy 
zaburzają komunikację. 

 
Pisanie: 
 Mimo pomocy popełniając liczne błędy zakłócające komunikację, tworzy 

bardzo proste wypowiedzi pisemne: opisuje siebie i swoich kolegów, opisuje 
flagi wybranych krajów, zapisuje ceny słowami. 

Reagowanie: 
 Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając błędy zakłócające 

komunikację: przedstawia siebie i inne osoby; wyraża opinie; uzyskuje i 
przekazuje informacje odnośnie do cen i kolorów przyborów szkolnych oraz 
danych personalnych (imię, wiek, kraj pochodzenia).  

Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy. 
 Z trudnością przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w 

języku angielskim, popełniając liczne błędy. 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 2 WHO ARE YOU? 
NIEDOSTAT

ECZNA 
Znajomość środków językowych: 
 Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, cechy charakteru, nazwy 

przyborów szkolnych, nazwy krajów, liczby (1‒100). 
 Nieudolnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem 

„być” (to be) w czasie Present Simple oraz krótkie odpowiedzi. 
 Nie zna zaimków pytających Who, What, Where, How much oraz zasady 

tworzenia pytań szczegółowych z czasownikiem to be w czasie Present Simple. 
 Nietworzy pytań szczegółowych 
Słuchanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi. 
Mimo pomocy nie znajduje prostych informacji w wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 
Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Mimo pomocy z trudem znajduje w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 
 
Mówienie: 
 Nie tworzy prostych wypowiedzi ustnych: nie opisuje - przybory szkolne i 

nie  podaje ich ceny, opisuje ludzi, podając ich wiek i cechy charakteru; liczne 
błędy zaburzają komunikację. 



 
 Pisanie: Nie opisuje siebie i swoich kolegów, nie opisuje flagi wybranych 

krajów, zapisuje ceny słowami. 
 
Reagowanie: 
 Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając błędy zakłócające 

komunikację: przedstawia siebie i inne osoby; wyraża opinie; uzyskuje i 
przekazuje informacje odnośnie do cen i kolorów przyborów szkolnych oraz 
danych personalnych (imię, wiek, kraj pochodzenia).  

 
Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy. 
 Nie przekazuje informacji sformułowanych w języku angielskim. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 3 OUR POSSESSIONS 
CELUJĄCA  Znajomość środków językowych: 

 Zna i poprawnie stosuje nazwy przedmiotów codziennego użytku oraz 
ubrań 

 Zna i poprawnie stosuje wymagane podstawowe przymiotniki (w tym 
kolory) opisujące przedmioty codziennego użytku oraz ubrania. 

 Zna i zawsze poprawnie używa przymiotników dzierżawczych. 
 Zna zasady tworzenia i zawsze poprawnie stosuje dopełniacz saksoński. 
 Zna i poprawnie stosuje w zdaniach zaimek pytający Whose. 
 Zna, rozróżnia i prawidłowo stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, 

those. 
 
Słuchanie: 
 Rozumie ogólny sens bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens  bardziej złożonych tekstów lub fragmentów 

tekstu 
 Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście  złożone informacje. 
 
Mówienie: 

 Bez trudu tworzy  złożone wypowiedzi ustne: opisuje przedmioty 
codziennego użytku i ubrania, określa przynależność, podaje ceny;  

Pisanie: 



 Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy krótkie  i długie 
wypowiedzi pisemne: opisuje swoje ulubione ubrania i inne przedmioty; 
opisuje tradycyjne stroje różnych narodów. 

 
Reagowanie: 
 Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: pyta o opinie i wyraża 

opinie na temat ubrań; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do cen i 
kolorów przedmiotów codziennego użytku i ubrań oraz przynależności 
przedmiotów i ubrań. 

Stosując zwroty grzecznościowe, swobodnie przeprowadza prosty dialog w 
sklepie z ubraniami 
Przetwarzanie tekstu: 
 
 Bez trudu i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych  
 Z łatwością i poprawnie przekazuje w języku polskim informacje 

sformułowane w języku angielskim. 
 

 
 
 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową:a 
 

 UNIT 3 OUR POSSESSIONS 
BARDZO 
DOBRA  

Znajomość środków językowych: 
 Zna i poprawnie stosuje nazwy przedmiotów codziennego użytku oraz 

ubrań 
 Zna i poprawnie stosuje wymagane podstawowe przymiotniki (w tym 

kolory) opisujące przedmioty codziennego użytku oraz ubrania. 
 Zna i zawsze poprawnie używa przymiotników dzierżawczych. 
 Zna zasady tworzenia i zawsze poprawnie stosuje dopełniacz saksoński. 
 Zna i poprawnie stosuje w zdaniach zaimek pytający Whose. 
 Zna, rozróżnia i prawidłowo stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, 

those. 
 
Słuchanie: 
 Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów lub 

fragmentów tekstu 
 Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 
 
Mówienie: 

 Bez trudu tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: opisuje przedmioty 
codziennego użytku i ubrania, określa przynależność, podaje ceny; 



ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji. 
 
Pisanie: 
 Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje swoje ulubione ubrania i inne przedmioty; opisuje tradycyjne 
stroje różnych narodów; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji. 

 
Reagowanie: 
 Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: pyta o opinie i 

wyraża opinie na temat ubrań; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do 
cen i kolorów przedmiotów codziennego użytku i ubrań oraz przynależności 
przedmiotów i ubrań. 

Stosując zwroty grzecznościowe, swobodnie przeprowadza prosty dialog w 
sklepie z ubraniami 
Przetwarzanie tekstu: 
 
 Bez trudu i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych  
 Z łatwością i poprawnie przekazuje w języku polskim informacje 

sformułowane w języku angielskim. 
 

 
 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 3 OUR POSSESSIONS 
DOBRA Znajomość środków językowych: 

 W większości zna i poprawnie stosuje nazwy przedmiotów codziennego 
użytku oraz ubrań. 

 Zna i stosuje większość wymaganych podstawowych przymiotników (w 
tym kolorów) opisujących przedmioty codziennego użytku oraz ubrania. 

 Zna i przeważnie poprawnie używa przymiotników dzierżawczych. 
 Zna zasady tworzenia i najczęściej poprawnie stosuje dopełniacz saksoński. 
 Zna i na ogół poprawnie stosuje zaimek pytający Whose. 
 Zna, rozróżnia i zazwyczaj prawidłowo stosuje zaimki wskazujące: this, 

that, these, those. 
 
Słuchanie: 
 Zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
Popełniając drobne błędy, znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i złożone 
informacje 
Czytanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu 

złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy. 
Mówienie: 
Tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając błędy niezaburzające komunikacji: 
opisuje przybory szkolne i podaje ich cenę, opisuje ludzi, podając ich wiek i 



cechy charakteru. 
Pisanie: 
 Popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje swoje ulubione ubrania i inne przedmioty; 
opisuje tradycyjne stroje różnych narodów. 

Reagowanie: 
 Popełniając nieliczne błędy reaguje w prostych i bardziej złożonych 

sytuacjach: pyta o opinie i wyraża opinie na temat ubrań; uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do cen i kolorów przedmiotów codziennego użytku i ubrań 
oraz przynależności przedmiotów i ubrań. 

Stosując zwroty grzecznościowe przeprowadza prosty dialog w sklepie z 
ubraniami; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji. 
Przetwarzanie tekstu: 
 Bez większego trudu i na ogół poprawnie przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach wizualnych 
 Na ogół poprawnie przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w 

języku angielskim. 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 3 OUR POSSESSIONS 
DOSTATECZ

NA  
Znajomość środków językowych: 
 Częściowo zna i podaje nazwy przedmiotów codziennego użytku oraz 

ubrań, czasem popełniając błędy 
 Częściowo zna wymagane podstawowe przymiotniki (w tym kolory) 

opisujące przedmioty codziennego użytku oraz ubrania; stosując je, czasem 
popełnia błędy. 

 Częściowo zna i nie zawsze poprawnie używa przymiotników 
dzierżawczych. 

 Częściowo zna zasady tworzenia i stosuje dopełniacz saksoński, czasem 
popełniając błędy. 

 Czasem popełniając błędy stosuje zaimek pytający Whose. 
 Popełnia dość liczne błędy stosując zaimki wskazujące: this, that, these, 

those. 
 
Słuchanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi. 
 Z niewielką pomocą znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy. 
Czytanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu. 
 Z niewielką pomocą na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji czasem popełnia błędy. 
Mówienie: 
 Tworzy proste wypowiedzi ustne, czasem popełniając błędy zaburzające 

komunikację: opisuje przedmioty codziennego użytku i ubrania, określa 
przynależność, podaje ceny. 

Pisanie: 



 Popełniając dość liczne błędy, tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: 
opisuje swoje ulubione ubrania i inne przedmioty; opisuje tradycyjne stroje 
różnych narodów. 

Reagowanie: 
 Reaguje w prostych sytuacjach, czasem popełniając błędy: pyta o opinie i 

wyraża opinie na temat ubrań; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do 
cen i kolorów przedmiotów codziennego użytku i ubrań oraz przynależności 
przedmiotów i ubrań. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, przeprowadza prosty dialog w sklepie z 
ubraniami; popełnia dość liczne błędy. 

Przetwarzanie tekstu: 
 Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem popełniając błędy 
 Przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku angielskim, 

popełniając dość liczne błędy. 
 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 3  OUR POSSESSIONS 
DOPUSZCZ

AJĄCA 
Znajomość środków językowych: 
 Słabo zna i z trudem podaje nazwy przedmiotów codziennego użytku oraz 

ubrań. 
 Słabo zna i z trudem podaje wymagane podstawowe przymiotniki (w tym 

kolory) opisujące przedmioty codziennego użytku oraz ubrania. 
 Słabo zna i popełniając liczne błędy używa przymiotników dzierżawczych. 
 Słabo zna zasady tworzenia i popełnia liczne błędy stosując dopełniacz 

saksoński. 
 Często popełniając błędy, stosuje zaimek pytający Whose. 
 Popełnia liczne błędy, stosując zaimki wskazujące: this, that, these, those. 
 
Słuchanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi. 
 Mimo pomocy z trudnością znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 
 
Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Mimo pomocy z trudem znajduje w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 
 
Mówienie: 
 Nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne: opisuje przedmioty codziennego 

użytku i ubrania, określa przynależność, podaje ceny; liczne błędy zaburzają 
komunikację. 

 
Pisanie: 



Mimo pomocy, popełniając liczne błędy, nieudolnie tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: opisuje swoje ulubione ubrania i inne przedmioty; opisuje 
tradycyjne stroje różnych narodów 
Reagowanie: 
 Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając liczne błędy: pyta o 

opinie i wyraża opinie na temat ubrań; uzyskuje i przekazuje informacje 
odnośnie do cen i kolorów przedmiotów codziennego użytku i ubrań oraz 
przynależności przedmiotów i ubrań. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, z trudem przeprowadza prosty dialog w 
sklepie z ubraniami; popełnia liczne błędy. 

 
Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy 
 Z trudnością przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w 

języku angielskim, popełniając liczne błędy. 
 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 3  OUR POSSESSIONS 
NIEDOSTET

CZNA 
Znajomość środków językowych: 
 Nie zna podstawowych nazw przedmiotów codziennego użytku oraz ubrań. 
 Słabo zna i z trudem podaje wymagane podstawowe przymiotniki (w tym 

kolory) opisujące przedmioty codziennego użytku oraz ubrania. 
 Nie  używa przymiotników dzierżawczych. 
 Słabo zna zasady tworzenia i popełnia liczne błędy stosując dopełniacz 

saksoński. 
 Często popełniając błędy, stosuje zaimek pytający Whose. 
 Popełnia liczne błędy, stosując zaimki wskazujące: this, that, these, those. 
 
Słuchanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi. 
 Mimo pomocy nie znajduje prostych informacji w wypowiedzi. 
 
Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Nie znajduje w tekście określonych informacji. 
Mówienie: 
 Nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne: opisuje przedmioty codziennego 

użytku i ubrania, określa przynależność, podaje ceny; liczne błędy zaburzają 
komunikację. 

 
Pisanie: 
Mimo pomocy, nie  tworzy bardzo prostych wypowiedzi pisemnych: nie opisuje  
- swoje ulubione ubrania i inne przedmioty; nie opisuje  - tradycyjne stroje 
różnych narodów 



Reagowanie: 
 Nie reaguje w prostych sytuacjach. 
 Nie zna zwrotów grzecznościowych; nie stworzy dialogu w sklepie nawet z 

pomocą nauczyciela. 
 
Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy 
 Z trudnością przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w 

języku angielskim, popełniając liczne błędy. 
 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 4 WHAT HAVE YOU GOT? 
CELUJĄCA Znajomość środków językowych: 

 Zna i zawsze poprawnie podaje nazwy członków rodziny. 
 Zna i zawsze poprawnie stosuje wymagane podstawowe przymiotniki 

opisujące wygląd zewnętrzny (włosy). 
 Zna i zawsze poprawnie stosuje dopełniacz saksoński i przymiotniki 

dzierżawcze. 
 Zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających z 

czasownikiem have got i bezbłędnie się nimi posługuje. 
 
Słuchanie: 
 Rozumie ogólny sens bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i 

fragmentów tekstu. 
 Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 
Mówienie: 
Bez trudu tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: opisuje swoją rodzinę, 
opisuje przedmioty i wygląd zewnętrzny ludzi (włosy). 
Pisanie: 
 Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje rodzinę i wygląd zewnętrzny ludzi oraz zwierząt; przedstawia 
zawartość swojego plecaka; opisuje wygląd i funkcje robota. 

Reagowanie: 
 Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje odnośnie do rodziny, wyglądu zewnętrznego ludzi i 
zwierząt, stanu posiadania i przynależności. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, swobodnie przeprowadza prosty dialog 
pomiędzy gospodarzem i zaproszonym gościem. 

Przetwarzanie tekstu: 
Bez trudu i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 



materiałach wizualnych 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 4 WHAT HAVE YOU GOT? 
BARDZO 
DOBRA 

Znajomość środków językowych: 
 Zna i zawsze poprawnie podaje nazwy członków rodziny. 
 Zna i zawsze poprawnie stosuje wymagane podstawowe przymiotniki 

opisujące wygląd zewnętrzny (włosy). 
 Zna i zawsze poprawnie stosuje dopełniacz saksoński i przymiotniki 

dzierżawcze. 
 Zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających z 

czasownikiem have got i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie się nimi posługuje. 
Słuchanie: 
 Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i 

fragmentów tekstu. 
 Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 
Mówienie: 
Bez trudu tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: opisuje swoją rodzinę, 
opisuje przedmioty i wygląd zewnętrzny ludzi (włosy). 
Pisanie: 
 Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje rodzinę i wygląd zewnętrzny ludzi oraz zwierząt; przedstawia 
zawartość swojego plecaka; opisuje wygląd i funkcje robota; ewentualne drobne 
błędy nie zaburzają komunikacji. 

Reagowanie: 
 Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje odnośnie do rodziny, wyglądu zewnętrznego ludzi i 
zwierząt, stanu posiadania i przynależności. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, swobodnie przeprowadza prosty dialog 
pomiędzy gospodarzem i zaproszonym gościem; ewentualne drobne błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

Przetwarzanie tekstu: 
Bez trudu i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 4 WHAT HAVE YOU GOT? 
DOBRA  Znajomość środków językowych: 



 Zna i na ogół poprawnie podaje nazwy członków rodziny. 
 Zna i na ogół poprawnie stosuje wymagane podstawowe przymiotniki 

opisujące wygląd zewnętrzny (włosy). 
 Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje dopełniacz saksoński i przymiotniki 

dzierżawcze, popełniając nieliczne błędy. 
 Zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających z 

czasownikiem have got i zazwyczaj poprawnie się nimi posługuje. 
Słuchanie: 
 Zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Popełniając drobne błędy, znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
Czytanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu 

złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy. 
Mówienie: 
Tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając nieliczne błędy: opisuje swoją 
rodzinę, opisuje przedmioty i wygląd zewnętrzny ludzi (włosy). 
Pisanie: 
 Popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje rodzinę i wygląd zewnętrzny ludzi oraz zwierząt; 
przedstawia zawartość swojego plecaka; opisuje wygląd i funkcje robota. 

Reagowanie: 
 Popełniając nieliczne błędy reaguje w prostych i bardziej złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do rodziny, wyglądu 
zewnętrznego ludzi i zwierząt, stanu posiadania i przynależności. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, przeprowadza prosty dialog pomiędzy 
gospodarzem i zaproszonym gościem; popełnia błędy; nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

 
Przetwarzanie tekstu: 
 Bez większego trudu na ogół poprawnie przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach wizualnych. 
 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 4 WHAT HAVE YOU GOT? 
DOSTATECZ

NA  
Znajomość środków językowych: 
 Częściowo zna i podaje nazwy członków rodziny, czasem popełniając 

błędy. 
 Częściowo zna wymagane podstawowe przymiotniki, opisujące wygląd 

zewnętrzny (włosy); stosując je czasem popełnia błędy. 
 Częściowo zna i nie zawsze poprawnie stosuje dopełniacz saksoński i 

przymiotniki dzierżawcze. 
 Częściowo zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i 

pytających z czasownikiem have got; posługuje się nimi czasem popełniając 



błędy. 
 
Słuchanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi. 
 Z niewielką pomocą znajduje proste informacje w wypowiedzi; przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy. 
 
Czytanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu. 
 Z niewielką pomocą na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji czasem popełnia błędy. 
 
Mówienie: 
Z pewną pomocą tworzy proste wypowiedzi ustne, czasem popełniając błędy: 
opisuje swoją rodzinę, opisuje przedmioty i wygląd zewnętrzny ludzi (włosy). 
Pisanie: 
 Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: 

opisuje rodzinę i wygląd zewnętrzny ludzi oraz zwierząt; przedstawia zawartość 
swojego plecaka; opisuje wygląd i funkcje robota; dość liczne błędy częściowo 
zakłócają komunikację. 

 
Reagowanie: 
 Reaguje w prostych sytuacjach, czasem popełniając błędy: uzyskuje i 

przekazuje informacje odnośnie do rodziny, wyglądu zewnętrznego ludzi i 
zwierząt, stanu posiadania i przynależności. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, przeprowadza prosty dialog pomiędzy 
gospodarzem i zaproszonym gościem; czasem popełnia błędy zakłócające 
komunikację. 

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

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 4 WHAT HAVE YOU GOT? 
DOPUSZCZA

JĄCA 
Znajomość środków językowych: 
 Słabo zna i z trudem podaje nazwy członków rodziny, popełniając liczne 

błędy. 
 Słabo zna i z trudem stosuje wymagane podstawowe przymiotniki, 

opisujące wygląd zewnętrzny (włosy). 
 Słabo zna i popełnia dużo błędów, stosując dopełniacz saksoński i 

przymiotniki dzierżawcze. 
 Słabo zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających z 

czasownikiem have got; popełnia liczne błędy posługując się nimi. 
 
Słuchanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi. 



 Mimo pomocy z trudnością znajduje proste informacje w wypowiedzi; przy 
wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 

 
Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Mimo pomocy z trudem znajduje w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 
 
Mówienie: 
Mimo pomocy nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając liczne 
błędy: opisuje swoją rodzinę, opisuje przedmioty i wygląd zewnętrzny ludzi 
(włosy). 
Pisanie: 
Mimo pomocy, popełniając liczne błędy, nieudolnie tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: opisuje rodzinę i wygląd zewnętrzny ludzi oraz zwierząt; 
przedstawia zawartość swojego plecaka; opisuje wygląd i funkcje robota. 
Reagowanie: 
 Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając liczne błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do rodziny, wyglądu zewnętrznego 
ludzi i zwierząt, stanu posiadania i przynależności. 

Stosując zwroty grzecznościowe, z trudem przeprowadza prosty dialog pomiędzy 
gospodarzem i zaproszonym gościem; popełnia liczne błędy zakłócające 
komunikację 
Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy. 
 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 4 WHAT HAVE YOU GOT? 
NIEDOSTET

CZNA 
Znajomość środków językowych: 
 Nie  zna i nie podaje nazwy członków rodziny. 
 Słabo zna i z trudem stosuje wymagane podstawowe przymiotniki, 

opisujące wygląd zewnętrzny (włosy). 
 Słabo zna i popełnia dużo błędów, stosując dopełniacz saksoński i 

przymiotniki dzierżawcze. 
 Słabo zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających z 

czasownikiem have got; popełnia liczne błędy posługując się nimi. 
 
Słuchanie: 
 Nie rozumienie ogólnego sensu prostych wypowiedzi. 
 Mimo pomocy nie znajduje informacji jak -  proste informacje w 

wypowiedzi; przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 
 
Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub 



fragmentów tekstu. 
 Mimo pomocy z trudem znajduje w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 
 
Mówienie: 
Nie jest w stanie opisać członków swojej rodziny I wyglądu robota. 
Pisanie: 
Nie jest w stanie opisać członków swojej rodziny I wyglądu robota. 
 
Reagowanie: 
 Nie uzyskuje i przekazuje informacji odnośnie do rodziny, wyglądu 

zewnętrznego ludzi i zwierząt, stanu posiadania i przynależności. 
 Nie stosując zwrotó grzecznościowych I nie jest w stanie stworzyć 

dialogu. 
 Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy. 
 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 5 WHAT CAN YOU DO? 
CELUJĄCA Znajomość środków językowych: 

 Zna i z łatwością podaje wymagane nazwy czynności dnia codziennego oraz 
czynności wykonywanych w czasie wolnym, w tym nazwy dyscyplin 
sportowych. 

 Zna zasady tworzenia i bezbłędnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i 
pytające z czasownikiem can.  

 Poprawnie posługuje się przysłówkami sposobu z czasownikiem 
modalnym can. 

 Z łatwością i poprawnie posługuje się czasownikiem can w odniesieniu do 
umiejętności oraz wyrażając możliwość, pytanie o pozwolenie, udzielanie lub 
odmowę pozwolenia. 

Słuchanie: 
 Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i 

fragmentów tekstu. 
 Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 
Mówienie: 
Tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: opowiada o umiejętnościach i ich 
braku:. 
Pisanie: 
 Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje umiejętności swoje i innych osób oraz zwierząt; 



pisze, co wolno, a czego nie wolno robić; przedstawia fakty dotyczące parków 
narodowych. 

Reagowanie: 
 Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje odnośnie do umiejętności, prosi o pozwolenie, udziela 
lub odmawia pozwolenia, dziękuje lub wyraża rozczarowanie. 

Przetwarzanie tekstu: 
 Bez trudu i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych. 
 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 5 WHAT CAN YOU DO? 
BARDZO 
DOBRA 

Znajomość środków językowych: 
 Zna i z łatwością podaje wymagane nazwy czynności dnia codziennego oraz 

czynności wykonywanych w czasie wolnym, w tym nazwy dyscyplin 
sportowych. 

 Zna zasady tworzenia i bezbłędnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i 
pytające z czasownikiem can.  

 Poprawnie posługuje się przysłówkami sposobu z czasownikiem 
modalnym can. 

 Z łatwością i poprawnie posługuje się czasownikiem can w odniesieniu do 
umiejętności oraz wyrażając możliwość, pytanie o pozwolenie, udzielanie lub 
odmowę pozwolenia. 

Słuchanie: 
 Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i 

fragmentów tekstu. 
 Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 
Mówienie: 
Tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: opowiada o umiejętnościach i ich 
braku: ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji. 
Pisanie: 
 Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje umiejętności swoje i innych osób oraz zwierząt; 
pisze, co wolno, a czego nie wolno robić; przedstawia fakty dotyczące parków 
narodowych; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji. 

Reagowanie: 
 Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje odnośnie do umiejętności, prosi o pozwolenie, udziela 
lub odmawia pozwolenia, dziękuje lub wyraża rozczarowanie. 

Przetwarzanie tekstu: 
 Bez trudu i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 



materiałach wizualnych. 
 

 
Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 

podstawą programową: 
 

 UNIT 5 WHAT CAN YOU DO? 
DOBRA Znajomość środków językowych: 

 Zna i podaje większość wymaganych nazw czynności dnia codziennego oraz 
czynności wykonywanych w czasie wolnym, w tym nazw dyscyplin 
sportowych. 

 Zna zasady tworzenia i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające z czasownikiem can. 

 Zazwyczaj poprawnie posługuje się przysłówkami sposobu z 
czasownikiem modalnym can. 

Na ogół poprawnie posługuje się czasownikiem can w odniesieniu do 
umiejętności oraz wyrażając możliwość, pytanie o pozwolenie, udzielanie lub 
odmowę pozwolenia. 
Słuchanie: 
 Zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Popełniając nieliczne błędy, znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
Czytanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu 

złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy. 
Mówienie: 
Tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając nieliczne błędy: opowiada o 
umiejętnościach i ich braku 
Pisanie: 
Popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji, tworzy krótkie 
wypowiedzi pisemne: opisuje umiejętności swoje i innych osób oraz zwierząt; 
pisze, co wolno, a czego nie wolno robić; przedstawia fakty dotyczące parków 
narodowych. 
Reagowanie: 
Popełniając nieliczne błędy, reaguje w prostych i bardziej złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do umiejętności, prosi o pozwolenie, 
udziela lub odmawia pozwolenia, dziękuje lub wyraża rozczarowanie. 
Przetwarzanie tekstu: 
 Bez większego trudu zazwyczaj poprawnie przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach wizualnych. 
 

 
Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 

podstawą programową: 
 

 UNIT 5 WHAT CAN YOU DO? 
DOSTATECZ

NA  
Znajomość środków językowych: 
 Częściowo zna i podaje nazwy czynności dnia codziennego oraz czynności 

wykonywanych w czasie wolnym, w tym nazwy dyscyplin sportowych. 



 Częściowo zna zasady tworzenia i tworzy zdania twierdzące, przeczące i 
pytające z czasownikiem can, czasem popełniając błędy. 

 Nie zawsze poprawnie posługuje się przysłówkami sposobu z czasownikiem 
modalnym can. 

 Popełniając dość liczne błędy, posługuje się czasownikiem can w 
odniesieniu do umiejętności oraz wyrażając, możliwość, pytanie o pozwolenie, 
udzielanie lub odmowę pozwolenia. 

Słuchanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi. 
 Z niewielką pomocą znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy. 
Czytanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu. 
 Z niewielką pomocą na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji czasem popełnia błędy. 
Mówienie: 
Z niewielką pomocą tworzy proste wypowiedzi ustne, czasem popełniając błędy: 
opowiada o umiejętnościach i braku umiejętności 
Pisanie: 
Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: 
opisuje umiejętności swoje i innych osób oraz zwierząt; pisze, co wolno, a czego 
nie wolno robić; przedstawia fakty dotyczące parków narodowych; dość liczne 
błędy częściowo zakłócają komunikację. 
Reagowanie: 
Reaguje w prostych sytuacjach, czasem popełniając błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do umiejętności, prosi o pozwolenie, udziela lub odmawia 
pozwolenia, dziękuje lub wyraża rozczarowanie. 
Przetwarzanie tekstu: 
 
 Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem popełniając błędy. 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 5 WHAT CAN YOU DO? 
DOPUSZCZA

JĄCA  
Znajomość środków językowych: 
 Słabo zna i z trudem podaje nazwy czynności dnia codziennego oraz 

czynności wykonywanych w czasie wolnym, w tym nazwy dyscyplin 
sportowych. 

 Słabo zna zasady tworzenia i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i 
pytające z czasownikiem can popełniając liczne błędy. 

 Popełniając liczne błędy, posługuje się przysłówkami sposobu z 
czasownikiem modalnym can. 

 Popełniając liczne błędy, z trudem posługuje się czasownikiem can w 
odniesieniu do umiejętności oraz wyrażając możliwość, pytanie o pozwolenie, 
udzielanie lub odmowę pozwolenia. 

Słuchanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi. 



 Mimo pomocy z trudnością znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 

Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Mimo pomocy z trudem znajduje w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 
Mówienie: 
Mimo pomocy nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając liczne 
błędy: opowiada o umiejętnościach i braku umiejętności. 
Pisanie: 
Mimo pomocy, popełniając liczne błędy, nieudolnie tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: opisuje umiejętności swoje i innych osób oraz zwierząt; 
pisze, co wolno, a czego nie wolno robić; przedstawia fakty dotyczące parków 
narodowych. 
Reagowanie: 
Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając liczne błędy: uzyskuje i 
przekazuje informacje odnośnie do umiejętności, prosi o pozwolenie, udziela lub 
odmawia pozwolenia, dziękuje lub wyraża rozczarowanie. 
Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy. 
 

 
Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 

podstawą programową: 
 

 UNIT 5 WHAT CAN YOU DO? 
NIEDOSTAT

ECZNA 
Znajomość środków językowych: 
 Słabo zna i z trudem podaje nazwy czynności dnia codziennego oraz 

czynności wykonywanych w czasie wolnym, w tym nazwy dyscyplin 
sportowych. 

 Słabo zna zasady tworzenia i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i 
pytające z czasownikiem can popełniając liczne błędy. 

 Popełniając liczne błędy, posługuje się przysłówkami sposobu z 
czasownikiem modalnym can. 

 Popełniając liczne błędy, z trudem posługuje się czasownikiem can w 
odniesieniu do umiejętności oraz wyrażając możliwość, jednak ma problem o 
pytanie o pozwolenie, udzielanie lub odmowę pozwolenia. 

Słuchanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi. 
 Mimo pomocy z trudnością znajduje takich rzeczy jak:  proste informacje w 

wypowiedzi, nie wyszuka złożonych informacji 
Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Mimo pomocy nie  znajduje w tekście określonych informacji. 
Mówienie: 
Mimo pomocy nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając liczne 
błędy: opowiada o umiejętnościach i braku umiejętności. 
Pisanie: 



Mimo pomocy, popełniając liczne błędy, nieudolnie tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: opisuje umiejętności swoje i innych osób oraz zwierząt; 
pisze, co wolno, a czego nie wolno robić; przedstawia fakty dotyczące parków 
narodowych. 
Reagowanie: 
Nie reaguje w prostych sytacjach, nie jest w stanie stworzyć dialogu.  
 
Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, popełniając liczne błędy. 
 

 
Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 

podstawą programową: 
 

 UNIT6 TASTY FOOD 
CELUJĄCA Znajomość środków językowych: 

 Zna i z łatwością podaje wymagane nazwy produktów spożywczych. 
 Poprawnie posługuje się rzeczownikami policzalnymi w liczbie 

pojedynczej i mnogiej oraz niepoliczalnymi. 
 Zna zasady stosowania wyrażeń some, any, a lot of i poprawnie się nimi 

posługuje. 
 Z łatwością i poprawnie buduje zdania twierdzące i przeczące z 

wyrażeniami there is/there are. 
Słuchanie: 
 Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i 

fragmentów tekstu 
 Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 
Mówienie: 
Używając bogatego słownictwa tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: opisuje 
zawartość koszyka z zakupami oraz składniki koktajlu. 
Pisanie: 
 Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy krótkie wypowiedzi 

pisemne: odnosząc się do artykułów spożywczych, opisuje, co jest, a czego nie 
ma w danym miejscu; opisuje kanapkę; opisuje danie popularne w Polsce lub 
innym kraju. 

Reagowanie: 
 Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje 

informacje dotyczące artykułów spożywczych; wyraża opinie na temat dań; 
proponuje przygotowanie określonych dań, reaguje na propozycje. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, swobodnie i bezbłędnie , prowadzi prosty 
dialog w barze sałatkowym. 

Przetwarzanie tekstu: 
 Z łatwością i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte 

w materiałach wizualnych. 
 



 
 

                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT6 TASTY FOOD 
 Znajomość środków językowych: 

 Zna i z łatwością podaje wymagane nazwy produktów spożywczych. 
 Poprawnie posługuje się rzeczownikami policzalnymi w liczbie 

pojedynczej i mnogiej oraz niepoliczalnymi. 
 Zna zasady stosowania wyrażeń some, any, a lot of i poprawnie się nimi 

posługuje. 
 Z łatwością i poprawnie buduje zdania twierdzące i przeczące z 

wyrażeniami there is/there are. 
Słuchanie: 
 Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i 

fragmentów tekstu 
 Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 
Mówienie: 
Używając bogatego słownictwa tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: opisuje 
zawartość koszyka z zakupami oraz składniki koktajlu; ewentualne drobne błędy 
nie zakłócają komunikacji. 
Pisanie: 
 Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy krótkie wypowiedzi 

pisemne: odnosząc się do artykułów spożywczych, opisuje, co jest, a czego nie 
ma w danym miejscu; opisuje kanapkę; opisuje danie popularne w Polsce lub 
innym kraju; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji. 

Reagowanie: 
 Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje 

informacje dotyczące artykułów spożywczych; wyraża opinie na temat dań; 
proponuje przygotowanie określonych dań, reaguje na propozycje. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, swobodnie i bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie, prowadzi prosty dialog w barze sałatkowym. 

Przetwarzanie tekstu: 
 Z łatwością i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych. 
 

 
Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 

podstawą programową: 
 

 UNIT6 TASTY FOOD 
DOBRA Znajomość środków językowych: 

 Zna i podaje większość wymaganych nazw produktów spożywczych. 
 Zazwyczaj poprawnie posługuje się rzeczownikami policzalnymi w liczbie 

pojedynczej i mnogiej oraz niepoliczalnymi. 



 Zna zasady stosowania wyrażeń some, any, a lot of i zazwyczaj poprawnie 
się nimi posługuje. 

 Zazwyczaj poprawnie buduje zdania twierdzące i przeczące z wyrażeniami 
there is/there are. 

 
Słuchanie: 
 Zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
Popełniając nieliczne błędy, znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i złożone 
informacje 
Czytanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu 

złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy. 
 
Mówienie: 
Tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając nieliczne niezakłócające 
komunikacji błędy: opisuje zawartość koszyka z  zakupami oraz składniki koktajlu 
Pisanie: 
Popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji, tworzy krótkie 
wypowiedzi pisemne: odnosząc się do artykułów spożywczych, opisuje, co jest, a 
czego nie ma w danym miejscu; opisuje kanapkę; opisuje danie popularne w 
Polsce lub innym kraju. 
Reagowanie:. 
 Popełniając nieliczne błędy, reaguje w prostych i bardziej złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje dotyczące artykułów 
spożywczych; wyraża opinie na temat dań, proponuje przygotowanie 
określonych dań, reaguje na propozycje. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, prowadzi prosty dialog w barze 
sałatkowym; nieliczne błędy na ogół nie zakłócają komunikacji. 

 
Przetwarzanie tekstu: 
 
 Bez większego trudu i na ogół poprawnie przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach wizualnych. 
 

 
Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 

podstawą programową: 
 

 UNIT6 TASTY FOOD 
DOSTATECZ

NA 
Znajomość środków językowych: 
 Częściowo zna i podaje nazwy produktów spożywczych. 
 Nie zawsze poprawnie posługuje się rzeczownikami policzalnymi w liczbie 

pojedynczej i mnogiej oraz niepoliczalnymi. 
 Częściowo zna zasady stosowania wyrażeń some, any, a lot of, popełnia 

dość liczne błędy w ich użyciu. 
Popełnia dość liczne błędy, tworząc zdania twierdzące i przeczące z wyrażeniami 
there is/there are 
Słuchanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi. 



 Z niewielką pomocą znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy. 

 
Czytanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu. 
 Z niewielką pomocą na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy. 
 
Mówienie: 
Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy proste wypowiedzi ustne: opisuje 
zawartość koszyka z zakupami oraz składniki koktajlu, popełniając dość liczne 
błędy, częściowo zakłócające komunikację 
Pisanie: 
Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: 
odnosząc się do artykułów spożywczych, opisuje, co jest, a czego nie ma w danym 
miejscu; opisuje kanapkę; opisuje danie popularne w Polsce lub innym kraju.; 
dość liczne błędy częściowo zakłócają komunikację 
Reagowanie:. 
 Reaguje w prostych sytuacjach, czasem popełniając błędy: uzyskuje i 

przekazuje informacje dotyczące artykułów spożywczych; wyraża opinie na 
temat dań, proponuje przygotowanie określonych dań, reaguje na propozycje. 

 Prowadzi prosty dialog w barze sałatkowym, stosując zwroty 
grzecznościowe i czasem popełniając błędy, które mogą zaburzać komunikację. 

 
Przetwarzanie tekstu: 
 Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, popełniając dość liczne błędy. 
 

 
Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 

podstawą programową: 
 

 UNIT6 TASTY FOOD 
DOPUSZCZA

JĄCA 
Znajomość środków językowych: 
 Słabo zna i z trudem podaje nazwy produktów spożywczych. 
 Popełniając liczne błędy, posługuje się rzeczownikami policzalnymi w 

liczbie pojedynczej i mnogiej oraz niepoliczalnymi. 
 Słabo zna zasady stosowania wyrażeń some, any, a lot of; popełnia dość 

liczne błędy w ich użyciu. 
 Popełnia liczne błędy, tworząc zdania twierdzące i przeczące z 

wyrażeniami there is/there are. 
 
Słuchanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi. 
 Mimo pomocy z trudnością znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 
 
Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Mimo pomocy z trudem znajduje w tekście określone informacje, przy 



wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 
 
Mówienie: 
Mimo pomocy nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając liczne 
błędy zaburzające komunikację: opisuje zawartość koszyka z zakupami oraz 
składniki koktajlu. 
Pisanie: 
Mimo pomocy, popełniając liczne błędy, nieudolnie tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: odnosząc się do artykułów spożywczych, opisuje, co jest, a 
czego nie ma w danym miejscu; opisuje kanapkę; opisuje danie popularne w 
Polsce lub innym kraju. 
Reagowanie:. 
 Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając liczne błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje dotyczące artykułów spożywczych; wyraża 
opinie na temat dań, proponuje przygotowanie określonych dań, reaguje na 
propozycje. 

Z trudem i popełniając liczne błędy zakłócające komunikację, prowadzi prosty 
dialog w barze sałatkowym 
Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, popełniając liczne błędy. 
 
 

 
Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 

podstawą programową: 
 

 UNIT6 TASTY FOOD 
NIEDOSTAT

ECZNA 
Znajomość środków językowych: 
 Słabo zna i z trudem podaje nazwy produktów spożywczych. 
 Nie posługuje się rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej i 

mnogiej oraz niepoliczalnymi. 
 Nie zna zasady stosowania wyrażeń some, any, a lot of; popełnia dość 

liczne błędy w ich użyciu. 
 Popełnia liczne błędy, tworząc zdania twierdzące i przeczące z 

wyrażeniami there is/there are. 
 
Słuchanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi. 
 Nie potrafi wyszukać prostych informacji. 
 
Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Nie potrafi wyszukać prostych informacji. 
 
Mówienie: 
Mimo pomocy nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając liczne 
błędy zaburzające komunikację: opisuje zawartość koszyka z zakupami oraz 
składniki koktajlu. 
 



Pisanie: 
Nie jest w stanie stworzyć prostych wypowiedzi pisemnych dotyczących 
produktów spożywczych. 
Reagowanie:. 
Nie reaguje w prostych sytuacjach, nie jest w stanie stworzyć dialogu w sklepie. 
Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, popełniając liczne błędy. 
 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 7 MY WEEK 
CELUJĄCA Znajomość środków językowych: 

 Zna wymagane nazwy dyscyplin sportowych, form spędzania czasu 
wolnego oraz codziennych czynności. 

 Zna i z łatwością nazywa pory dnia oraz podaje godziny. 
 Dobrze zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających 

oraz krótkich odpowiedzi w czasie Present Simple. 
Poprawnie tworzy i bezbłędnie posługuje się zdaniami w czasie Present Simple 
Słuchanie: 
 Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i 

fragmentów tekstu. 
 Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 
 Bez trudu układa informacje w określonym porządku. 
Mówienie: 
Używając bogatego słownictwa tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: 
opowiada o codziennych czynnościach oraz zajęciach w czasie wolnym 
wykonywanych w różne dni tygodnia i o różnych godzinach; opisuje niezwykłą 
podróż do szkoły. 
Pisanie: 
Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy proste i bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne: opisuje codzienne czynności oraz formy spędzania czasu 
wolnego, określając dni tygodnia, pory dnia i godziny; opisuje niezwykłą podróż 
do szkoły. 
 Swobodnie i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do 
codziennych czynności oraz form spędzania czasu wolnego, a także odnośnie 
do drogi do szkoły; pyta o godzinę, podaje godzinę. 

Przetwarzanie tekstu: 
 Z łatwością i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte 

w materiałach wizualnych. 



 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 7 MY WEEK 
BARDZO 
DOBRA 

Znajomość środków językowych: 
 wymagane nazwy dyscyplin sportowych, form spędzania czasu wolnego 

oraz codziennych czynności. 
 Zna i z łatwością nazywa pory dnia oraz podaje godziny. 
 Dobrze zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i 

pytających oraz krótkich odpowiedzi w czasie Present Simple. 
Poprawnie tworzy i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się zdaniami w 
czasie Present Simple 
Słuchanie: 
 Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i 

fragmentów tekstu. 
 Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 
 Bez trudu układa informacje w określonym porządku. 
 
Mówienie: 
Używając bogatego słownictwa tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: 
opowiada o codziennych czynnościach oraz zajęciach w czasie wolnym 
wykonywanych w różne dni tygodnia i o różnych godzinach; opisuje niezwykłą 
podróż do szkoły. 
Pisanie: 
Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy proste i bardziej 
złożone wypowiedzi pisemne: opisuje codzienne czynności oraz formy 
spędzania czasu wolnego, określając dni tygodnia, pory dnia i godziny; opisuje 
niezwykłą podróż do szkoły; ewentualne drobne błędy nie zaburzają 
komunikacji. 
Reagowanie:. 
 Swobodnie i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do 
codziennych czynności oraz form spędzania czasu wolnego, a także odnośnie 
do drogi do szkoły; pyta o godzinę, podaje godzinę. 

 
Przetwarzanie tekstu: 
 
 Z łatwością i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte 

w materiałach wizualnych. 
 

 
 
 



 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 7 MY WEEK 
DOBRA Znajomość środków językowych: 

 Zna i podaje większość wymaganych nazw dyscyplin sportowych, form 
spędzania czasu wolnego oraz codziennych czynności. 

 Zna i nazywa pory dnia oraz podaje godziny, popełniając nieliczne błędy. 
 Zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających oraz 

krótkich odpowiedzi w czasie Present Simple. 
Na ogół poprawnie tworzy zdania i posługuje się zdaniami w czasie Present 
Simple. 
Słuchanie: 
 Zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Popełniając drobne błędy, znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
 
Czytanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu 

złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy. 
 Układa informacje w określonym porządku, popełniając drobne błędy. 
 
Mówienie: 
Popełniając nieliczne niezakłócające komunikacji błędy, tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: opowiada o codziennych czynnościach oraz zajęciach w 
czasie wolnym wykonywanych w różne dni tygodnia i o różnych godzinach; 
opisuje niezwykłą podróż do szkoły. 
Pisanie: 
Popełniając nieliczne niezakłócające komunikacji błędy, tworzy proste i bardziej 
złożone wypowiedzi pisemne: opisuje codzienne czynności oraz formy spędzania 
czasu wolnego, określając dni tygodnia, pory dnia i godziny; opisuje niezwykłą 
podróż do szkoły. 
Reagowanie:. 
 Popełniając nieliczne błędy, reaguje w prostych i bardziej złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do codziennych 
czynności oraz form spędzania czasu wolnego, a także odnośnie do drogi do 
szkoły; pyta o godzinę, podaje godzinę. 

 
Przetwarzanie tekstu: 
 
 Bez większego trudu i popełniając nieliczne błędy, przekazuje w języku 

angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych. 
 

 
 
 
 
 



Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 7 MY WEEK 
DOSTATECZ

NA 
Znajomość środków językowych: 
 Częściowo zna i podaje wymagane nazwy dyscyplin sportowych, form 

spędzania czasu wolnego oraz codziennych czynności; czasem popełnia błędy. 
 Częściowo zna i nazywa pory dnia oraz podaje godziny, popełniając dość 

liczne błędy. 
 Częściowo zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i 

pytających oraz krótkich odpowiedzi w czasie Present Simple. 
 Popełniając dość liczne błędy, posługuje się zdaniami w czasie Present 

Simple. 
 
Słuchanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi. 
 Z niewielką pomocą znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy. 
 
Czytanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu. 
 Z niewielką pomocą na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji czasem popełnia błędy. 
 Z pewnym trudem układa informacje w określonym porządku. 
 
Mówienie: 
Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając 
dość liczne błędy częściowo zaburzające komunikację: opowiada o codziennych 
czynnościach oraz zajęciach w czasie wolnym wykonywanych w różne dni 
tygodnia i o różnych godzinach; opisuje niezwykłą podróż do szkoły 
Pisanie: 
 Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy bardzo proste wypowiedzi 

pisemne: opisuje codzienne czynności oraz formy spędzania czasu wolnego, 
określając dni tygodnia, pory dnia i godziny; opisuje niezwykłą podróż do 
szkoły; dość liczne błędy częściowo zakłócają komunikację. 

 
Reagowanie:. 
 Reaguje w prostych sytuacjach, czasem popełniając błędy: uzyskuje i 

przekazuje informacje odnośnie do codziennych czynności oraz form spędzania 
czasu wolnego, a także odnośnie do drogi do szkoły; pyta o godzinę, podaje 
godzinę. 

 
Przetwarzanie tekstu: 
 Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem popełniając błędy. 
 
 

 
 
 
 



 
Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 

podstawą programową: 
 

 UNIT 7 MY WEEK 
DOPUSZCZA

JĄCA 
Znajomość środków językowych: 
 Słabo zna i z trudem podaje wymagane nazwy dyscyplin sportowych, 

form spędzania czasu wolnego oraz codziennych czynności; popełnia liczne 
błędy. 

 Słabo zna i z trudem nazywa pory dnia oraz podaje godziny, popełniając 
dość liczne błędy. 

 Słabo zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających 
oraz krótkich odpowiedzi w czasie Present Simple. 

 Popełniając liczne błędy, posługuje się zdaniami w czasie Present Simple. 
 
Słuchanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi. 
 Mimo pomocy z trudnością znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 
 
Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Mimo pomocy z trudem znajduje w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 
 Ma trudności z ułożeniem informacji w określonym porządku 
 
Mówienie: 
Mimo pomocy nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając liczne 
błędy zaburzające komunikację: opowiada o codziennych czynnościach oraz 
zajęciach w czasie wolnym wykonywanych w różne dni tygodnia i o różnych 
godzinach; opisuje niezwykłą podróż do szkoły 
Pisanie: 
Mimo pomocy, popełniając liczne błędy, nieudolnie tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: opisuje codzienne czynności oraz formy spędzania czasu 
wolnego, określając dni tygodnia, pory dnia i godziny; opisuje niezwykłą podróż 
do szkoły. 
Reagowanie:. 
 Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając liczne błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do codziennych czynności oraz 
form spędzania czasu wolnego, a także odnośnie do drogi do szkoły; pyta o 
godzinę, podaje godzinę. 

 
Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy. 
 
 
 

 
 



Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 7 MY WEEK 
NIEDOSTAT

ECZNA 
Znajomość środków językowych: 
 Słabo zna i z trudem podaje wymagane nazwy dyscyplin sportowych, 

form spędzania czasu wolnego oraz codziennych czynności; popełnia liczne 
błędy. 

 Słabo zna i z trudem nazywa pory dnia oraz podaje godziny, popełniając 
dość liczne błędy. 

 Słabo zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających 
oraz krótkich odpowiedzi w czasie Present Simple. 

 Nie zna reguł czasu Present Simple. 
 
Słuchanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi. 
 Mimo pomocy nie wyszukuje prostych informacji. 
 
Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Ma trudności z ułożeniem informacji w określonym porządku 
 Mimo pomocy nie wyszukuje prostych informacji. 
 
Mówienie: 
Nie potrafi opisać swojego dnia z użyciem godzin 
Pisanie: 
Nie potrafi opisać swojego dnia z użyciem godzin 
 
Reagowanie:. 
 Nie potrafi reagować w danych sytuacjach, nie jest w stanie stworzyć 

dialogu.  
 
Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy. 
 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 8 IS IT REAL? 
CELUJĄCA Znajomość środków językowych: 

 Zna i z łatwością podaje wymagane nazwy czynności wykonywanych w 
czasie wolnym i związanych z wizytą w parku tematycznym, a także nazwy 
budynków i innych miejsc w mieście. 

 Zna i z łatwością podaje wymagane instrukcje stosowane przy 
wskazywaniu drogi. 

 Zna dobrze zasady tworzenia i z łatwością buduje zdania twierdzące, 



przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present Continuous. 
 Z łatwością i poprawnie posługuje się zdaniami w czasie Present 

Continuous. 
 Zna i zawsze poprawnie stosuje tryb rozkazujący. 
 
Słuchanie: 
 Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i 

fragmentów tekstu. 
 Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 
 
Mówienie: 
Używając bogatego słownictwa tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: 
opowiada o czynnościach wykonywanych w danej chwili, opisuje miasto. 
Pisanie: 
 Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi pisemne: opowiada o czynnościach wykonywanych w 
parku tematycznym, pisze e-mail z zaproszeniem i wskazówkami, jak dotrzeć 
do celu, opisuje czynności wykonywane w danej chwili, opisuje słynny plac w 
Polsce lub innym kraju 

 Reagowanie:. 
 Swobodnie i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie czynności 
wykonywanych w danej chwili, prosi o wskazówki i udziela wskazówek, jak 
dotrzeć w dane miejsce, wyraża opinie, intencje i życzenia odnośnie do gier. 

 
Przetwarzanie tekstu: 
 Z łatwością i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte 

w materiałach wizualnych. 
 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 8 IS IT REAL? 
BARDZO 
DOBRA 

Znajomość środków językowych: 
 Zna i z łatwością podaje wymagane nazwy czynności wykonywanych w 

czasie wolnym i związanych z wizytą w parku tematycznym, a także nazwy 
budynków i innych miejsc w mieście. 

 Zna i z łatwością podaje wymagane instrukcje stosowane przy 
wskazywaniu drogi. 

 Zna dobrze zasady tworzenia i z łatwością buduje zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present Continuous. 

 Z łatwością i poprawnie posługuje się zdaniami w czasie Present 



Continuous. 
 Zna i zawsze poprawnie stosuje tryb rozkazujący. 
 
Słuchanie: 
 Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. 
 Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
 
Czytanie: 
 Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i 

fragmentów tekstu. 
 Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 
 
Mówienie: 
Używając bogatego słownictwa tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: 
opowiada o czynnościach wykonywanych w danej chwili, opisuje miasto; 
ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji. 
Pisanie: 
 Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi pisemne: opowiada o czynnościach wykonywanych w 
parku tematycznym, pisze e-mail z zaproszeniem i wskazówkami, jak dotrzeć 
do celu, opisuje czynności wykonywane w danej chwili, opisuje słynny plac w 
Polsce lub innym kraju; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji. 

 
Reagowanie:. 
 Swobodnie i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie czynności 
wykonywanych w danej chwili, prosi o wskazówki i udziela wskazówek, jak 
dotrzeć w dane miejsce, wyraża opinie, intencje i życzenia odnośnie do gier. 

 
Przetwarzanie tekstu: 
 Z łatwością i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte 

w materiałach wizualnych. 
 
 

 
 
 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 8 IS IT REAL? 
 DOBRA Znajomość środków językowych: 

 Zna i podaje większość wymaganych nazw czynności wykonywanych w 
czasie wolnym i związanych z wizytą w parku tematycznym, a także nazw 
budynków i innych miejsc w mieście. 

 Zna i podaje większość wymaganych instrukcji stosowanych przy 
wskazywaniu drogi. 

 Zna zasady tworzenia i na ogół poprawnie buduje zdania twierdzące, 



przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present Continuous. 
 Na ogół poprawnie posługuje się zdaniami w czasie Present Continuous. 
 Zna i przeważnie poprawnie stosuje tryb rozkazujący. 
 
Słuchanie: 
 Zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi 
 Popełniając nieliczne błędy, znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 
 
Czytanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu 

złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy. 
 
Mówienie: 
Popełniając nieliczne niezakłócające komunikacji błędy, tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: opowiada o czynnościach wykonywanych w danej chwili, 
opisuje miasto. 
Pisanie: 
Popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji, tworzy proste i bardziej 
złożone wypowiedzi pisemne: opowiada o czynnościach wykonywanych w 
parku tematycznym, pisze e-mail z zaproszeniem i wskazówkami, jak dotrzeć do 
celu, opisuje czynności wykonywane w danej chwili, opisuje słynny plac w 
Polsce lub innym kraju. 
Reagowanie:. 
 Popełniając nieliczne błędy, reaguje w prostych i bardziej złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do czynności 
wykonywanych w danej chwili, prosi o wskazówki i udziela wskazówek, jak 
dotrzeć w dane miejsce, wyraża opinie, intencje i życzenia odnośnie do gier. 

 
Przetwarzanie tekstu: 
 Bez większego trudu i na ogół poprawnie przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach wizualnych. 
. 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 8 IS IT REAL? 
DOSTATECZ

NA 
Znajomość środków językowych: 
 Częściowo zna i podaje wymagane nazwy czynności wykonywanych w 

czasie wolnym i związanych z wizytą w parku tematycznym, a także nazwy 
budynków i innych miejsc w mieście; popełnia dość liczne błędy. 

 Częściowo zna i, popełniając dość liczne błędy, podaje instrukcje 
stosowane przy wskazywaniu drogi. 

 Częściowo zna zasady tworzenia i popełniając błędy, buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present 
Continuous. 



 Nie zawsze poprawnie posługuje się zdaniami w czasie Present 
Continuous. 

Popełnia dość liczne błędy, posługując się trybem rozkazującym. 
Słuchanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi. 
 Z niewielką pomocą znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy. 
 
Czytanie: 
 Na ogół rozumie ogólny sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu. 
 Z niewielką pomocą na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy. 
 
Mówienie: 
Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając 
dość liczne błędy częściowo zaburzające komunikację: opowiada o czynnościach 
wykonywanych w danej chwili, opisuje miasto. 
Pisanie: 
 Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy bardzo proste wypowiedzi 

pisemne: opowiada o czynnościach wykonywanych w parku tematycznym, 
pisze e-mail z zaproszeniem i wskazówkami, jak dotrzeć do celu, opisuje 
czynności wykonywane w danej chwili, opisuje słynny plac w Polsce lub 
innym kraju; dość liczne błędy częściowo zakłócają komunikację. 

 
Reagowanie:. 
 Reaguje w prostych sytuacjach, często popełniając błędy: uzyskuje i 

przekazuje informacje odnośnie do czynności wykonywanych w danej chwili, 
prosi o wskazówki i udziela wskazówek, jak dotrzeć w dane miejsce, wyraża 
opinie, intencje i życzenia odnośnie do gier. 

 
Przetwarzanie tekstu: 
 Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, popełniając dość liczne błędy. 
 
 

 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 8  IS IT REAL? 
DOPUSZCZAJ

ĄCA 
Znajomość środków językowych: 
 Słabo zna i z trudem podaje nazwy czynności wykonywanych w czasie 

wolnym i związanych z wizytą w parku tematycznym, a także nazwy 
budynków i innych miejsc w mieście; popełnia liczne błędy. 

 Słabo zna i, popełniając liczne błędy, podaje instrukcje stosowane przy 
wskazywaniu drogi. 

 Słabo zna zasady tworzenia i popełniając liczne błędy, buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present 
Continuous. 

 Popełniając liczne błędy, posługuje się zdaniami w czasie Present 



Continuous. 
 Popełnia liczne błędy, posługując się trybem rozkazującym. 
 
Słuchanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi. 
 Mimo pomocy z trudnością znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 
 
Czytanie: 
 Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub 

fragmentów tekstu. 
 Mimo pomocy z trudem znajduje w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy. 
 
Mówienie: 
Mimo pomocy nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając liczne 
błędy zaburzające komunikację: opowiada o czynnościach wykonywanych w 
danej chwili, opisuje miasto. 
Pisanie: 
Mimo pomocy, popełniając liczne błędy, nieudolnie tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: opowiada o czynnościach wykonywanych w parku 
tematycznym, pisze e-mail z zaproszeniem i wskazówkami, jak dotrzeć do celu, 
opisuje czynności wykonywane w danej chwili, opisuje słynny plac w Polsce lub 
innym kraju. 
Reagowanie:. 
 Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając liczne błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do czynności wykonywanych w 
danej chwili, prosi o wskazówki i udziela wskazówek, jak dotrzeć w dane 
miejsce, wyraża opinie, intencje i życzenia odnośnie do gier. 

 
Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy. 
 
 

 
 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 8  IS IT REAL? 
NIEDOSTATE

CZNA 
Znajomość środków językowych: 
 Słabo zna i z trudem podaje nazwy czynności wykonywanych w czasie 

wolnym i związanych z wizytą w parku tematycznym, a także nazwy 
budynków i innych miejsc w mieście; popełnia liczne błędy. 

 Nie potrafi wskazać drogi. 
 Słabo zna zasady tworzenia i popełniając liczne błędy, buduje zdania 

twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present 
Continuous. 

 Popełniając liczne błędy, posługuje się zdaniami w czasie Present 



Continuous. 
 Nie zna trybu rozkazującego 
Słuchanie: 
 Nie rozumie ogólnego sensu prostych wypowiedzi. 
 Nie znajduje prostych informacji w wypowiedziach. 
Czytanie: 
 Nie rozumie ogólnego sensu prostych wypowiedzi. 
 Nie znajduje prostych informacji w wypowiedziach. 
Mówienie: 
Nie opisze czynności wykonywanej w danym momencie, nie opisze miasta. 
Pisanie: 
Nie opisze czynności wykonywanej w danym momencie, nie opisze miasta. 
Reagowanie:. 
 Nie stworzy dialogu o wskazywaniu drogi w mieście.  
 
Przetwarzanie tekstu: 
 Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy. 
 



 
       Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka 
angielskiego:klasa V                               
   
Poniższe kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowe i 
uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz 
przetwarzanie. Kryteria obejmują zakres ocen   2‒5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 
(celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dob 
tekstu rą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  
 
 

2 3 4 5 
 

MODULE 1 
People i places 

 

Znajomość 
środków 
językowych 

Słabo zna i z trudem 
podaje dane 
personalne, 
zainteresowania, 
miejsce 
zamieszkania, 
słownictwo 
opisujące rodzinę, 
wygląd 
zewnętrzny, 
czynności życia 
codziennego, 
popularne 
dyscypliny sportu, 
sprzęt sportowy, 
przedmioty 
nauczania, 
artykuły 
spożywcze, nazwy 
miesięcy, kolorów 
i państw. 

Słabo zna i z trudem 
odmienia 
czasownik be  
w czasie present 
simple. 

Ma trudności z 
poprawnym 
użyciem zaimków 
wskazujących this, 
that, these. 

Słabo zna i z trudem 
wymienia zaimki 
pytające. 

Częściowo zna i 
umie podać  
dane personalne, 
zainteresowania, 
miejsce 
zamieszkania, 
słownictwo 
opisujące 
rodzinę, wygląd 
zewnętrzny, 
czynności życia 
codziennego, 
popularne 
dyscypliny 
sportu, sprzęt 
sportowy, 
przedmioty 
nauczania, 
artykuły 
spożywcze, 
nazwy miesięcy, 
kolorów i 
państw. 

Częściowo zna i 
odmienia 
czasownik be w 
czasie present 
simple. 

Ma pewne 
trudności  
z poprawnym 
użyciem 
zaimków 
wskazujących 

W większości 
zna i umie 
podać dane 
personalne, 
zainteresowania
, miejsce 
zamieszkania, 
słownictwo 
opisujące 
rodzinę, 
wygląd 
zewnętrzny, 
czynności życia 
codziennego, 
popularne 
dyscypliny 
sportu, sprzęt 
sportowy, 
przedmioty 
nauczania, 
artykuły 
spożywcze, 
nazwy 
miesięcy, 
kolorów   
i państw. 

Zazwyczaj 
poprawnie 
odmienia 
czasownik be  
w czasie 
present simple. 

Z reguły 
poprawnie 

 Zna i umie 
podać dane 
personalne, 
zainteresowania
, miejsce 
zamieszkania, 
słownictwo 
opisujące 
rodzinę, wygląd 
zewnętrzny, 
czynności życia 
codziennego, 
popularne 
dyscypliny 
sportu, sprzęt 
sportowy, 
przedmioty 
nauczania, 
artykuły 
spożywcze, 
nazwy 
miesięcy, 
kolorów i 
państw. 

 Odmienia 
czasownik be  
w czasie 
present simple. 

 Poprawnie 
używa 
zaimków 
wskazujących 
this, that, these. 

 Bez trudu stosuje 

Ocena 



Słabo zna i z trudem 
stosuje 
przymiotniki 
dzierżawcze. 

Słabo zna i z trudem 
podaje liczebniki 
porządkowe. 

Słabo zna i z trudem 
odmienia 
czasownik have 
got w czasie 
present simple. 

Ma trudności z 
poprawnym 
użyciem 
czasownika can. 

Ma trudności z 
tworzeniem zdań i 
pytań w czasie 
present simple. 

Ma trudności z 
poprawnym 
użyciem 
czasowników 
like/love/hate + -
ing. 

this, that, these. 
Ma pewne 

trudności z 
zastosowaniem 
zaimków 
pytających. 

Ma trudności z  
zastosowaniem 
przymiotników 
dzierżawczych. 

Częściowo zna i z 
trudem podaje 
liczebniki 
porządkowe. 

Częściowo zna i 
odmienia 
czasownik have 
got w czasie 
present simple. 

Ma pewne 
trudności  
z poprawnym 
użyciem 
czasownika can. 

Ma pewne 
trudności z 
tworzeniem 
zdań i pytań w 
czasie present 
simple. 

Ma pewne 
trudności z 
poprawnym 
użyciem 
czasowników 
like/love/hate + 
-ing. 

używa   
zaimków 
wskazujących 
this, that, these. 

Nie ma 
większych 
trudności z 
zastosowaniem 
zaimków 
pytających. 

Z reguły 
poprawnie 
stosuje 
przymiotniki 
dzierżawcze. 

W większości 
zna i umie 
podać 
liczebniki 
porządkowe. 

Zazwyczaj 
poprawnie 
odmienia 
czasownik have 
got w czasie 
present simple. 

Nie ma 
większych 
trudności z 
użyciem 
czasownika 
can. 

Nie ma 
większych 
trudności z 
tworzeniem 
zdań i pytań w 
czasie present 
simple. 

Z reguły 
poprawnie 
używa  
czasowników 
like/love/hate + 
-ing. 

zaimki 
pytające. 

Poprawnie 
stosuje 
przymiotniki 
dzierżawcze. 

Poprawnie 
wymienia i 
używa 
liczebników 
porządkowych. 

Bez trudu 
odmienia 
czasownik have 
got w czasie 
present simple. 

Poprawnie używa 
czasownika 
can. 

Tworzy zdania i 
pytania w 
czasie present 
simple. 

Poprawnie używa  
czasowników 
like/love/hate  
+ -ing. 

Słuchanie Ma trudności z 
właściwym 
reagowaniem na 
polecenia. 

Ma trudności z 
rozumieniem 

Częściowo 
właściwie 
reaguje na 
polecenia. 

Częściowo 
rozumie 

Zazwyczaj 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia. 

Zazwyczaj 
rozumie 

 Zawsze 
poprawnie 
reaguje  
na polecenia. 

Zawsze rozumie 
znaczenie 



znaczenia 
zwrotów dnia 
codziennego, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

Z trudem rozumie 
ogólny sens tekstu 
oraz intencje 
rozmówców, a 
także  wyszukuje 
proste informacje 
szczegółowe, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens tekstu oraz 
intencje 
rozmówców, a 
także  
wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe. 
 

znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

Rozumie 
większość 
tekstu 
słuchanego 
oraz intencje 
rozmówców i 
przeważnie 
samodzielnie 
odnajduje  
w tekście 
proste 
informacje 
szczegółowe. 
 

zwrotów dnia 
codziennego. 

 Rozumie ogólny 
sens tekstu 
słuchanego 
oraz intencje 
rozmówców i 
samodzielnie 
odnajduje w 
tekście proste 
informacje 
szczegółowe. 
 

Czytanie Ma trudności z 
rozumieniem 
tekstu czytanego, 
z trudem określa 
sens i wyszukuje 
potrzebne 
informacje, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

Z trudem rozpoznaje 
różne rodzaje 
tekstów. 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens tekstu 
czytanego  
i z pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje w 
tekście 
potrzebne 
informacje. 

Częściowo 
rozpoznaje 
różne rodzaje 
tekstów. 

Rozumie 
większość 
tekstu 
czytanego i 
przeważnie 
samodzielnie 
wyszukuje  
w nim 
potrzebne 
informacje. 

Zazwyczaj 
rozpoznaje 
różne rodzaje 
tekstów. 

 Rozumie sens 
tekstu 
czytanego i 
samodzielnie 
wyszukuje w 
nim potrzebne 
informacje. 

Rozpoznaje różne 
rodzaje 
tekstów. 

Mówienie Popełniając liczne 
błędy, opisuje 
ludzi, opowiada  
o czynnościach 
życia codziennego 
i przedstawia 
swoje upodobania. 

Popełniając błędy, 
opisuje ludzi, 
opowiada  
o czynnościach 
życia 
codziennego i 
przedstawia 
swoje 
upodobania. 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
opisuje ludzi, 
opowiada  
o czynnościach 
życia 
codziennego i 
przedstawia 
swoje 
upodobania. 

 Poprawnie 
opisuje ludzi, 
opowiada o 
czynnościach 
życia 
codziennego  
i przedstawia 
swoje 
upodobania. 
 

Pisanie Popełniając liczne 
błędy, opisuje 
ludzi oraz 
czynności dnia 
codziennego,  
i przedstawia 
swoje upodobania. 

Popełniając błędy, 
opisuje ludzi 
oraz czynności 
dnia 
codziennego, i 
przedstawia 
swoje 
upodobania. 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
opisuje ludzi 
oraz czynności 
dnia 
codziennego, i 
przedstawia 
swoje 
upodobania. 

 Poprawnie 
opisuje ludzi 
oraz czynności 
dnia 
codziennego,  
i przedstawia 
swoje 
upodobania. 



Reagowanie Popełniając liczne 
błędy, przedstawia 
siebie, prosi  
o informacje, 
podaje swój wiek, 
podaje miejsce 
zamieszkania, 
podaje swoje 
upodobania, 
wyraża stan 
posiadania, 
przedstawia swoje 
umiejętności. 

Popełniając błędy, 
przedstawia 
siebie, prosi  
o informacje, 
podaje swój 
wiek, podaje 
miejsce 
zamieszkania, 
podaje swoje 
upodobania, 
wyraża stan 
posiadania, 
przedstawia 
swoje 
umiejętności. 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
przedstawia 
siebie, prosi  
o informacje, 
podaje swój 
wiek, podaje 
miejsce 
zamieszkania, 
podaje swoje 
upodobania, 
wyraża stan 
posiadania, 
przedstawia 
swoje 
umiejętności.  

 Poprawnie 
przedstawia 
siebie, prosi o 
informacje, 
podaje swój 
wiek, podaje 
miejsce 
zamieszkania, 
podaje swoje 
upodobania, 
wyraża stan 
posiadania, 
przedstawia 
swoje 
umiejętności. 

Przetwarzani
e tekstu 

W niewielkim 
stopniu przekazuje 
informacje 
uzyskane z tekstu 
słuchanego        i 
czytanego. 

Częściowo 
przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego i 
czytanego. 

W większości 
przekazuje 
informacje 
uzyskane  
z tekstu 
słuchanego  
i czytanego. 

Przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego       
i czytanego. 

 MODULE 2    

 Work and play    

Znajomość 
środków 
językowych 

Słabo zna i z trudem 
podaje słownictwo 
dotyczące 
czynności życia 
codziennego, form 
spędzania czasu 
wolnego, 
pomieszczeń 
domu  
i ich wyposażenia, 
opakowań i 
rodzajów 
materiałów, 
posiłków, 
popularnych 
dyscyplin sportu, 
członków rodziny. 

Ma trudności z 
poprawnym 
użyciem czasu 
present continuous 
do opisywania 
czynności 
wykonywanych  
w chwili 

Częściowo zna i 
umie podać 
słownictwo 
dotyczące 
czynności życia 
codziennego, 
form spędzania 
czasu wolnego, 
pomieszczeń 
domu  
i ich 
wyposażenia, 
opakowań i 
rodzajów 
materiałów, 
posiłków, 
popularnych 
dyscyplin 
sportu, 
członków 
rodziny. 

Ma pewne 
trudności  
z poprawnym 
użyciem czasu 

W większości 
zna i umie 
podać 
słownictwo 
dotyczące 
czynności życia 
codziennego, 
form spędzania 
czasu wolnego, 
pomieszczeń 
domu i ich 
wyposażenia, 
opakowań  
i rodzajów 
materiałów, 
posiłków, 
popularnych 
dyscyplin 
sportu, 
członków 
rodziny. 

Z reguły 
poprawnie 
używa  
czasu present 

Zna i umie podać 
słownictwo 
dotyczące 
czynności życia 
codziennego, 
form spędzania 
czasu wolnego, 
pomieszczeń 
domu i ich 
wyposażenia, 
opakowań i 
rodzajów 
materiałów, 
posiłków, 
popularnych 
dyscyplin 
sportu, 
członków 
rodziny. 

 Poprawnie 
używa czasu 
present 
continuous  
do opisywania 
czynności 



mówienia. 
Ma trudności z 

poprawnym 
użyciem czasu 
present simple do 
opisywania 
czynności 
powtarzających 
się. 

Słabo zna i z trudem 
podaje określenia 
częstotliwości. 

Ma trudności  
z zastosowaniem 
zaimków 
osobowych w 
formie 
dopełnienia. 

Ma trudności z 
rozumieniem i 
poprawnym 
użyciem strony 
biernej w czasie 
present simple. 

present 
continuous do 
opisywania 
czynności 
wykonywanych 
w chwili 
mówienia. 

Ma pewne 
trudności z 
poprawnym 
użyciem czasu 
present simple 
do opisywania 
czynności 
powtarzających 
się. 

Częściowo zna, 
ale z trudem 
używa określeń 
częstotliwości. 

Ma pewne 
trudności  
z 
zastosowaniem 
zaimków 
osobowych w 
formie 
dopełnienia. 

Ma pewne 
trudności  
z rozumieniem i 
poprawnym 
użyciem strony 
biernej  
w czasie present 
simple. 

continuous  
do opisywania 
czynności 
wykonywanych 
w chwili 
mówienia. 

Najczęściej 
poprawnie 
używa czasu 
present simple 
do opisywania 
czynności 
powtarzających 
się. 

Najczęściej 
poprawnie 
używa określeń 
częstotliwości. 

Nie ma 
większych 
trudności z 
zastosowaniem 
zaimków 
osobowych  
w formie 
dopełnienia. 

Rozumie i z 
reguły 
poprawnie 
stosuje stronę 
bierną w czasie 
present simple. 

wykonywanych 
w chwili 
mówienia. 

 Poprawnie 
używa czasu 
present simple 
do opisywania 
czynności 
powtarzających 
się. 

 Poprawnie i bez 
trudu używa 
określeń 
częstotliwości. 

Poprawnie 
stosuje zaimki 
osobowe w 
formie 
dopełnienia. 

Rozumie i 
poprawnie 
stosuje stronę 
bierną w czasie 
present simple. 

Słuchanie Ma trudności z 
właściwym 
reagowaniem na 
polecenia. 

Ma trudności z 
rozumieniem 
znaczenia 
zwrotów dnia 
codziennego, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

Z trudem rozumie 
ogólny sens tekstu 
oraz intencje 
rozmówców, a 

Częściowo 
właściwie 
reaguje na 
polecenia. 

Częściowo 
rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens tekstu oraz 
intencje 
rozmówców, a 
także  

Zazwyczaj 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia. 

Zazwyczaj 
rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

Rozumie 
większość 
tekstu 
słuchanego 
oraz intencje 
rozmówców i 

 Zawsze 
poprawnie 
reaguje  
na polecenia. 

Zawsze rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

 Rozumie ogólny 
sens tekstu 
słuchanego 
oraz intencje 
rozmówców i 
samodzielnie 
odnajduje w 



także  wyszukuje 
proste informacje 
szczegółowe, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe. 
 

przeważnie 
samodzielnie 
odnajduje  
w tekście 
proste 
informacje 
szczegółowe. 
 

tekście proste 
informacje 
szczegółowe. 
 

Czytanie Ma trudności z 
rozumieniem 
tekstu czytanego, 
z trudem określa 
sens i wyszukuje 
potrzebne 
informacje, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 
 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens tekstu 
czytanego  
i z pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje w 
tekście 
potrzebne 
informacje. 

Rozumie 
większość 
tekstu 
czytanego i 
przeważnie 
samodzielnie 
wyszukuje  
w nim 
potrzebne 
informacje. 

 Rozumie sens 
tekstu 
czytanego i 
samodzielnie 
wyszukuje w 
nim potrzebne 
informacje. 

Mówienie Popełniając liczne 
błędy, opisuje 
przedmioty  
i opowiada o 
czynnościach  
życia 
codziennego. 
 

Popełniając błędy, 
opisuje 
przedmioty i 
opowiada  
o czynnościach 
życia 
codziennego. 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
opisuje 
przedmioty  
i opowiada o 
czynnościach  
życia 
codziennego. 

 Poprawnie 
opisuje 
przedmioty i 
opowiada o 
czynnościach  
życia 
codziennego. 

Pisanie Popełniając liczne 
błędy, opisuje 
czynności dnia 
codziennego. 

Popełniając błędy, 
opisuje 
czynności dnia 
codziennego. 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
opisuje 
czynności dnia 
codziennego. 

 Poprawnie 
opisuje 
czynności dnia 
codziennego. 

Reagowanie Popełniając liczne 
błędy, prosi o 
informacje i 
podaje swoje 
upodobania. 

Popełniając błędy, 
prosi o 
informacje i 
podaje swoje 
upodobania. 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
prosi o 
informacje i 
podaje swoje 
upodobania. 

 Poprawnie prosi 
o informacje i 
podaje swoje 
upodobania. 

Przetwarzani
e tekstu 

W niewielkim 
stopniu przekazuje 
informacje 
uzyskane z tekstu 
słuchanego        i 
czytanego. 

Częściowo 
przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego i 
czytanego. 

W większości 
przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego  
i czytanego. 

 Przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego       
i czytanego. 

MODULE 3  
Comparing 
people, 
animals and 
things 

    



Znajomość 
środków 
językowych 

Słabo zna i z trudem 
podaje 
słownictwo 
opisujące wygląd 
zewnętrzny, cechy 
charakteru, 
członków rodziny, 
miejsce 
zamieszkania, 
formy spędzania 
czasu wolnego, 
zwierzęta.  

Ma trudności  
z zastosowaniem 
zaimków 
osobowych w 
formie 
dopełnienia. 

Ma trudności z 
rozumieniem i 
poprawnym 
użyciem 
konstrukcji There 
is/There are. 

Słabo zna i z trudem 
rozróżnia stopień 
wyższy  
i najwyższy 
przymiotników. 

Ma trudności z 
tworzeniem zdań i 
pytań w czasie 
present simple. 
 

Częściowo zna i 
umie podać 
słownictwo 
opisujące 
wygląd 
zewnętrzny, 
cechy 
charakteru, 
członków 
rodziny, miejsce 
zamieszkania, 
formy spędzania 
czasu wolnego, 
zwierzęta. 

Ma pewne 
trudności  
z 
zastosowaniem 
zaimków 
osobowych w 
formie 
dopełnienia. 

Ma pewne 
trudności  
z rozumieniem i 
poprawnym 
użyciem 
konstrukcji 
There is/There 
are. 

Częściowo zna i 
rozróżnia 
stopień wyższy i 
najwyższy 
przymiotników. 

Ma pewne 
trudności  
z tworzeniem 
zdań i pytań  
w czasie present 
simple. 
 

W większości 
zna i umie 
podać 
słownictwo 
opisujące 
wygląd 
zewnętrzny, 
cechy 
charakteru, 
członków 
rodziny, 
miejsce 
zamieszkania, 
formy 
spędzania czasu 
wolnego, 
zwierzęta. 

Nie ma 
większych 
trudności z 
zastosowaniem 
zaimków 
osobowych  
w formie 
dopełnienia. 

Rozumie i z 
reguły 
poprawnie 
stosuje 
konstrukcję 
There is/There 
are. 

W większości 
zna  
i rozróżnia 
stopień wyższy 
i najwyższy 
przymiotników. 

Nie ma 
większych 
trudności z 
tworzeniem 
zdań i pytań w 
czasie present 
simple. 
 

Zna i umie podać 
słownictwo 
opisujące 
wygląd 
zewnętrzny, 
cechy 
charakteru, 
członków 
rodziny, 
miejsce 
zamieszkania, 
formy 
spędzania czasu 
wolnego, 
zwierzęta. 

Poprawnie 
stosuje zaimki 
osobowe w 
formie 
dopełnienia. 

Rozumie i 
poprawnie 
stosuje 
konstrukcję 
There is/There 
are. 

Zna i umie 
odróżnić 
stopień wyższy 
i najwyższy 
przymiotników. 

Tworzy zdania i 
pytania  
w czasie 
present simple. 
 

Słuchanie Ma trudności z 
właściwym 
reagowaniem na 
polecenia. 

Ma trudności z 

Częściowo 
właściwie 
reaguje na 
polecenia. 

Częściowo 

Zazwyczaj 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia. 

Zazwyczaj 

Zawsze 
poprawnie 
reaguje  
na polecenia. 

Zawsze rozumie 



rozumieniem 
znaczenia 
zwrotów dnia 
codziennego, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

Z trudem rozumie 
ogólny sens 
tekstu, a także  
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe i 
rozpoznaje rodzaje 
sytuacji 
komunikacyjnych, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens tekstu, a 
także  
wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe i 
rozpoznaje 
rodzaje sytuacji 
komunikacyjnyc
h. 
 

rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

Rozumie 
większość 
tekstu 
słuchanego 
oraz rozpoznaje 
rodzaje sytuacji 
komunikacyjny
ch   
i przeważnie 
samodzielnie 
odnajduje w 
tekście proste 
informacje 
szczegółowe. 
 

znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

 Rozumie ogólny 
sens tekstu 
słuchanego 
oraz rozpoznaje 
rodzaje sytuacji 
komunikacyjny
ch   
i samodzielnie 
odnajduje  
w tekście proste 
informacje 
szczegółowe. 
 

Czytanie Ma trudności z 
rozumieniem 
tekstu czytanego, 
z trudem określa 
sens i wyszukuje 
potrzebne 
informacje, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

Z trudem rozpoznaje 
różne rodzaje 
tekstów. 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens tekstu 
czytanego  
i z pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje w 
tekście 
potrzebne 
informacje. 

Częściowo 
rozpoznaje 
różne rodzaje 
tekstów. 

Rozumie 
większość 
tekstu 
czytanego i 
przeważnie 
samodzielnie 
wyszukuje  
w nim 
potrzebne 
informacje. 

Zazwyczaj 
rozpoznaje 
różne rodzaje 
tekstów. 

Rozumie sens 
tekstu 
czytanego i 
samodzielnie 
wyszukuje  
w nim 
potrzebne 
informacje. 

Rozpoznaje różne 
rodzaje 
tekstów. 

Mówienie Popełniając liczne 
błędy, opisuje 
ludzi, zwierzęta, 
przedmioty i 
miejsca. 

Popełniając błędy, 
opisuje ludzi, 
zwierzęta, 
przedmioty  
i miejsca. 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
opisuje ludzi, 
zwierzęta, 
przedmioty i 
miejsca. 

 Poprawnie 
opisuje ludzi, 
zwierzęta, 
przedmioty  
i miejsca. 

Pisanie Popełniając liczne 
błędy, opisuje 
ludzi, zwierzęta, 
przedmioty i 
miejsca. 

Popełniając błędy, 
opisuje ludzi, 
zwierzęta, 
przedmioty  
i miejsca. 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
opisuje ludzi, 
zwierzęta, 
przedmioty i 
miejsca. 

 Poprawnie 
opisuje ludzi, 
zwierzęta,  
przedmioty  
i miejsca. 

Reagowanie Popełniając liczne 
błędy, prosi o 
informacje, 
wyraża opinie. 

Popełniając błędy, 
prosi  
o informacje, 
wyraża opinie. 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
prosi o 
informacje, 
wyraża opinie. 

 Poprawnie prosi 
o informacje, 
wyraża opinie. 



Przetwarzani
e tekstu 

W niewielkim 
stopniu przekazuje 
informacje 
uzyskane z tekstu 
słuchanego        i 
czytanego. 

Częściowo 
przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego i 
czytanego. 

W większości 
przekazuje 
informacje 
uzyskane  
z tekstu 
słuchanego  
i czytanego. 

 Przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego       
i czytanego. 

MODULE 4 
Rules 

    

Znajomość 
środków 
językowych 

Słabo zna i z trudem 
podaje słownictwo 
dotyczące ubioru, 
czynności życia 
codziennego, 
popularnych 
dyscyplin sportu, 
sprzętu 
sportowego, 
artykułów 
spożywczych. 

Ma trudności z 
poprawnym 
budowaniem zdań 
z czasownikami 
have to i can w 
czasie present 
simple. 

Słabo zna i z trudem 
stosuje 
kwantyfikatory a 
lot of/ much/many. 

Ma trudności z 
rozróżnieniem 
rzeczowników 
policzalnych  
i niepoliczalnych. 

Ma trudności z 
tworzeniem pytań 
z wyrażeniami 
How much/How 
many. 
 

Częściowo zna i 
umie podać 
słownictwo 
dotyczące 
ubioru, 
czynności życia 
codziennego, 
popularnych 
dyscyplin 
sportu, sprzętu 
sportowego, 
artykułów 
spożywczych. 

Ma pewne 
trudności  
z poprawnym 
budowaniem 
zdań z 
czasownikami 
have to i can w 
czasie present 
simple. 

Częściowo zna i z 
trudem stosuje 
kwantyfikatory 
a lot 
of/much/many. 

Ma pewne 
trudności  
z rozróżnieniem 
rzeczowników 
policzalnych  
i 
niepoliczalnych. 

Ma pewne 
trudności  
z tworzeniem 
pytań  
z wyrażeniami 
How much/ How 
many. 

W większości 
zna i umie 
podać 
słownictwo 
dotyczące 
ubioru, 
czynności życia 
codziennego, 
popularnych 
dyscyplin 
sportu, sprzętu 
sportowego, 
artykułów 
spożywczych. 

Z reguły 
poprawnie 
buduje zdania z 
czasownikami 
have to i can w 
czasie present 
simple. 

W większości 
zna i umie 
stosować 
kwantyfikatory  
a lot 
of/much/many. 

Zazwyczaj 
poprawnie 
rozróżnia 
rzeczowniki 
policzalne i 
niepoliczalne. 

Z reguły 
poprawnie 
tworzy pytania 
z wyrażeniami 
How 
much/How 
many. 
 

Zna i umie podać 
słownictwo 
dotyczące 
ubioru, 
czynności życia 
codziennego, 
popularnych 
dyscyplin 
sportu, sprzętu 
sportowego, 
artykułów 
spożywczych. 

Poprawnie 
buduje zdania  
z czasownikami 
have to i can w 
czasie present 
simple. 

Zna i umie 
stosować 
kwantyfikatory 
a lot of/ 
much/many. 

Rozróżnia 
rzeczowniki 
policzalne i 
niepoliczalne. 

Poprawnie 
tworzy pytania  
z wyrażeniami 
How much/ 
How many. 
 

Słuchanie Ma trudności z Częściowo Zazwyczaj Zawsze 



właściwym 
reagowaniem na 
polecenia. 

Ma trudności z 
rozumieniem 
znaczenia 
zwrotów dnia 
codziennego, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

Z trudem rozumie 
ogólny sens 
tekstu, a także  
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe i 
rozpoznaje rodzaje 
sytuacji 
komunikacyjnych, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

właściwie 
reaguje na 
polecenia. 

Częściowo 
rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens tekstu, a 
także  
wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe i 
rozpoznaje 
rodzaje sytuacji 
komunikacyjnyc
h. 
 

poprawnie 
reaguje na 
polecenia. 

Zazwyczaj 
rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

Rozumie 
większość 
tekstu 
słuchanego 
oraz rozpoznaje 
rodzaje sytuacji 
komunikacyjny
ch   
i przeważnie 
samodzielnie 
odnajduje w 
tekście proste 
informacje 
szczegółowe. 
 

poprawnie 
reaguje  
na polecenia. 

Zawsze rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

 Rozumie ogólny 
sens tekstu 
słuchanego 
oraz rozpoznaje 
rodzaje sytuacji 
komunikacyjny
ch   
i samodzielnie 
odnajduje  
w tekście proste 
informacje 
szczegółowe. 
 

Czytanie Ma trudności z 
rozumieniem 
tekstu czytanego, 
z trudem określa 
sens i wyszukuje 
potrzebne 
informacje, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens tekstu 
czytanego  
i z pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje w 
tekście 
potrzebne 
informacje. 
 

Rozumie 
większość 
tekstu 
czytanego i 
przeważnie 
samodzielnie 
wyszukuje  
w nim 
potrzebne 
informacje. 
 

Rozumie sens 
tekstu 
czytanego i 
samodzielnie 
wyszukuje  
w nim 
potrzebne 
informacje. 
 

Mówienie Popełniając liczne 
błędy, opowiada o 
czynnościach 
życia 
codziennego. 
 

Popełniając błędy, 
opowiada  
o czynnościach 
życia 
codziennego. 
 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
opowiada o 
czynnościach 
życia 
codziennego. 
 

 Poprawnie, 
stosując bogate 
słownictwo, 
opowiada  
o czynnościach 
życia 
codziennego. 
 

Pisanie Popełniając liczne 
błędy, opisuje 
czynności dnia 
codziennego. 

Popełniając błędy, 
opisuje 
czynności dnia 
codziennego. 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
opisuje 
czynności dnia 
codziennego. 

 Poprawnie, 
stosując bogate 
słownictwo, 
opisuje 
czynności dnia 
codziennego. 

Reagowanie Popełniając liczne 
błędy, prosi o 

Popełniając błędy, 
prosi  

Popełniając 
nieliczne błędy, 

 Poprawnie prosi 
o informacje, 



informacje, 
wyraża 
przyzwolenie i 
zakaz. 

o informacje, 
wyraża 
przyzwolenie i 
zakaz. 

prosi o 
informacje, 
wyraża 
przyzwolenie i 
zakaz. 

wyraża 
przyzwolenie i 
zakaz. 

Przetwarzani
e tekstu 

W niewielkim 
stopniu przekazuje 
informacje 
uzyskane z tekstu 
słuchanego        i 
czytanego. 

Częściowo 
przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego i 
czytanego. 

W większości 
przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego i 
czytanego. 

 Przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego       
i czytanego. 

MODULE 5  
Life in the 
past 

    

Znajomość 
środków 
językowych 

Słabo zna i z trudem 
podaje dane 
personalne, 
słownictwo 
opisujące 
popularne zawody, 
kraje, 
narodowości, 
czynności życia 
codziennego, 
formy spędzania 
czasu wolnego, 
dni tygodnia, pory 
dnia, środki 
transportu. 

Z trudem odmienia 
czasownik be w 
czasie past simple. 

Ma trudności z 
poprawnym 
budowaniem zdań 
twierdzących, 
przeczących  
i pytających w 
czasie past simple. 

Ma trudności z 
odmianą 
czasowników 
regularnych 
 i nieregularnych 
w czasie past 
simple. 

 

Częściowo zna i 
umie podać  

dane personalne, 
słownictwo 
opisujące 
popularne 
zawody, kraje, 
narodowości, 
czynności życia 
codziennego, 
formy spędzania 
czasu wolnego, 
dni tygodnia, 
pory dnia, 
środki 
transportu. 

Częściowo 
odmienia 
czasownik be w 
czasie past 
simple. 

Ma pewne 
trudności  
z budowaniem 
zdań 
twierdzących, 
przeczących  
i pytających w 
czasie past 
simple. 

Ma pewne 
trudności  
z odmianą 
czasowników 
regularnych i 
nieregularnych 

W większości 
zna i umie 
podać dane 
personalne, 
słownictwo 
opisujące 
popularne 
zawody, kraje, 
narodowości, 
czynności życia 
codziennego, 
formy 
spędzania czasu 
wolnego, dni 
tygodnia, pory 
dnia, środki 
transportu. 

Zazwyczaj 
poprawnie 
odmienia 
czasownik be  
w czasie past 
simple. 

Z reguły 
poprawnie 
buduje zdania 
twierdzące, 
przeczące i 
pytające  
w czasie past 
simple. 

Z reguły 
poprawnie 
odmienia 
czasowniki 
regularne i 

Zna i umie podać 
dane 
personalne, 
słownictwo 
opisujące 
popularne 
zawody, kraje, 
narodowości, 
czynności życia 
codziennego, 
formy 
spędzania czasu 
wolnego, dni 
tygodnia, pory 
dnia, środki 
transportu. 

Poprawnie 
odmienia 
czasownik be w 
czasie past 
simple. 

Bez trudu tworzy 
zdania 
twierdzące, 
przeczące  
i pytające w 
czasie past 
simple. 

Poprawnie 
odmienia 
czasowniki 
regularne  
i nieregularne  
w czasie past 
simple. 
 



w czasie past 
simple. 
 

nieregularne  
w czasie past 
simple. 

 

 

Słuchanie Ma trudności z 
właściwym 
reagowaniem na 
polecenia. 

Ma trudności z 
rozumieniem 
znaczenia 
zwrotów dnia 
codziennego, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

Z trudem rozumie 
ogólny sens 
tekstu, a także  
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe i 
rozpoznaje rodzaje 
sytuacji 
komunikacyjnych, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 
 

Częściowo 
właściwie 
reaguje na 
polecenia. 

Częściowo 
rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens tekstu, a 
także  
wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe i 
rozpoznaje 
rodzaje sytuacji 
komunikacyjnyc
h. 
 

Zazwyczaj 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia. 

Zazwyczaj 
rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

Rozumie 
większość 
tekstu 
słuchanego 
oraz rozpoznaje 
rodzaje sytuacji 
komunikacyjny
ch   
i przeważnie 
samodzielnie 
odnajduje w 
tekście proste 
informacje 
szczegółowe. 
 
 

 Zawsze 
poprawnie 
reaguje  
na polecenia. 

Zawsze rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

 Rozumie ogólny 
sens tekstu 
słuchanego 
oraz rozpoznaje 
rodzaje sytuacji 
komunikacyjny
ch   
i samodzielnie 
odnajduje  
w tekście proste 
informacje 
szczegółowe. 
 

Czytanie Ma trudności z 
rozumieniem 
tekstu czytanego, 
z trudem określa 
sens i wyszukuje 
potrzebne 
informacje, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

Z trudem rozpoznaje 
różne rodzaje 
tekstów. 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens tekstu 
czytanego  
i z pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje w 
tekście 
potrzebne 
informacje. 

Częściowo 
rozpoznaje 
różne rodzaje 
tekstów. 

Rozumie 
większość 
tekstu 
czytanego i 
przeważnie 
samodzielnie 
wyszukuje  
w nim 
potrzebne 
informacje. 

Zazwyczaj 
rozpoznaje 
różne rodzaje 
tekstów. 

 Rozumie sens 
tekstu 
czytanego i 
samodzielnie 
wyszukuje w 
nim potrzebne 
informacje. 

Rozpoznaje różne 
rodzaje 
tekstów. 
 

Mówienie Popełniając liczne 
błędy, opisuje 
ludzi i miejsca 
oraz opowiada o 
czynnościach 
życia codziennego  
w przeszłości. 
 

Popełniając błędy, 
opisuje ludzi i 
miejsca oraz 
opowiada o 
czynnościach 
życia 
codziennego w 
przeszłości. 

Popełniając 
nieliczne błędy,  
opisuje ludzi i 
miejsca oraz 
opowiada o 
czynnościach 
życia 
codziennego  

 Poprawnie, 
stosując bogate 
słownictwo, 
opisuje ludzi  
i miejsca oraz 
opowiada  
o czynnościach 
życia 



 w przeszłości. 
 

codziennego w 
przeszłości. 
 

Pisanie Popełniając liczne 
błędy, opisuje 
ludzi, miejsca oraz 
czynności dnia 
codziennego w 
przeszłości. 

Popełniając błędy, 
opisuje ludzi,  
miejsca oraz 
czynności dnia 
codziennego w 
przeszłości. 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
opisuje ludzi, 
miejsca oraz 
czynności dnia 
codziennego w 
przeszłości. 

 Poprawnie, 
stosując bogate 
słownictwo, 
opisuje ludzi, 
miejsca oraz 
czynności dnia 
codziennego w 
przeszłości. 

Reagowanie Popełniając liczne 
błędy, prosi o 
informacje, 
wyraża prośby i 
podziękowania. 

Popełniając błędy, 
prosi  
o informacje, 
wyraża prośby i 
podziękowania. 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
prosi o 
informacje, 
wyraża prośby i 
podziękowania. 

 Poprawnie prosi 
o informacje, 
wyraża prośby  
i 
podziękowania. 

Przetwarzani
e tekstu 

W niewielkim 
stopniu przekazuje 
informacje 
uzyskane z tekstu 
słuchanego        i 
czytanego. 

Częściowo 
przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego i 
czytanego. 

W większości 
przekazuje 
informacje 
uzyskane  
z tekstu 
słuchanego  
i czytanego. 

 Przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego       
i czytanego. 

MODULE 6   
Past stories 

    

Znajomość 
środków 
językowych 

Słabo zna i z trudem 
podaje dane 
personalne, 
zainteresowania, 
daty, słownictwo 
dotyczące 
członków rodziny, 
czynności życia 
codziennego, form 
spędzania czasu 
wolnego, 
krajobrazu, 
słownictwo 
związane ze 
spędzaniem czasu 
nad morzem. 

Ma trudności z 
poprawnym 
budowaniem zdań 
twierdzących, 
przeczących  
i pytających w 
czasie past simple. 

Słabo zna i z trudem 

Częściowo zna i 
umie podać  
dane personalne, 
zainteresowania, 
daty, 
słownictwo 
dotyczące 
członków 
rodziny, 
czynności życia 
codziennego, 
form spędzania 
czasu wolnego, 
krajobrazu, 
słownictwo 
związane ze 
spędzaniem 
czasu nad 
morzem. 

Ma pewne 
trudności  
z budowaniem 
zdań 
twierdzących, 

W większości 
zna i umie 
podać  dane 
personalne, 
zainteresowania
, daty, 
słownictwo 
dotyczące 
członków 
rodziny, 
czynności życia 
codziennego, 
form spędzania 
czasu wolnego, 
krajobrazu, 
słownictwo 
związane ze 
spędzaniem 
czasu nad 
morzem. 

Z reguły 
poprawnie 
buduje zdania 
twierdzące, 

Zna i umie podać 
dane 
personalne, 
zainteresowania
, daty, 
słownictwo 
dotyczące 
członków 
rodziny, 
czynności życia 
codziennego, 
form spędzania 
czasu wolnego, 
krajobrazu, 
słownictwo 
związane ze 
spędzaniem 
czasu nad 
morzem. 

 Bez trudu tworzy 
zdania 
twierdzące, 
przeczące  
i pytające w 



stosuje wyrażenia 
czasownikowe. 

Ma trudności z 
odmianą 
czasowników 
regularnych 
i nieregularnych w 
czasie past simple. 

Słabo zna i z trudem 
stosuje zaimki 
pytające. 

Ma trudności z 
poprawnym 
użyciem 
konstrukcji There 
was/There were. 

Słabo zna i z trudem 
stosuje okoliczniki 
czasu. 
 

przeczących  
i pytających w 
czasie past 
simple. 

Częściowo zna, 
ale z trudem 
używa wyrażeń 
czasownikowyc
h. 

Ma pewne 
trudności  
z odmianą 
czasowników 
regularnych i 
nieregularnych 
w czasie past 
simple. 

Zna, ale z trudem 
stosuje zaimki 
pytające. 

Ma pewne 
trudności  
z poprawnym 
użyciem 
konstrukcji 
There was/ 
There were. 

Częściowo zna, 
ale z trudem 
używa 
okoliczników 
czasu. 

 

przeczące i 
pytające  
w czasie past 
simple. 

Najczęściej 
poprawnie 
używa wyrażeń 
czasownikowyc
h. 

Z reguły 
poprawnie 
odmienia 
czasowniki 
regularne i 
nieregularne  
w czasie past 
simple. 

Stosuje zaimki 
pytające. 

Nie ma trudności  
z poprawnym 
użyciem  
konstrukcji 
There 
was/There 
were. 

Najczęściej 
poprawnie 
używa 
okoliczników 
czasu. 
 

czasie past 
simple. 

Poprawnie i bez 
trudu używa 
wyrażeń 
czasownikowyc
h. 

Poprawnie 
odmienia 
czasowniki 
regularne  
i nieregularne  
w czasie past 
simple. 

Bez trudu stosuje 
zaimki 
pytające. 

 Poprawnie 
stosuje  
konstrukcję 
There 
was/There 
were. 

 Poprawnie i bez 
trudu używa 
okoliczników 
czasu. 

Słuchanie Ma trudności z 
właściwym 
reagowaniem na 
polecenia. 

Ma trudności z 
rozumieniem 
znaczenia 
zwrotów dnia 
codziennego, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

Z trudem rozumie 
ogólny sens tekstu 
oraz intencje 
rozmówców, a 
także  wyszukuje 
proste informacje 
szczegółowe, 

Częściowo 
właściwie 
reaguje na 
polecenia. 

Częściowo 
rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens tekstu oraz 
intencje 
rozmówców, a 
także  
wyszukuje 
proste 
informacje 

Zazwyczaj 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia. 

Zazwyczaj 
rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

Rozumie 
większość 
tekstu 
słuchanego 
oraz intencje 
rozmówców i 
przeważnie 
samodzielnie 
odnajduje  

 Zawsze 
poprawnie 
reaguje  
na polecenia. 

Zawsze rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

 Rozumie ogólny 
sens tekstu 
słuchanego 
oraz intencje 
rozmówców i 
samodzielnie 
odnajduje w 
tekście proste 
informacje 
szczegółowe. 



pomimo pomocy 
nauczyciela. 

Ma trudności  
z rozpoznawaniem 
sytuacji 
komunikacyjnych. 

szczegółowe. 
Częściowo 

poprawnie 
rozpoznaje 
sytuacje 
komunikacyjne. 
 

w tekście 
proste 
informacje 
szczegółowe. 

Zazwyczaj 
poprawnie 
rozpoznaje 
sytuacje 
komunikacyjne. 
 

 Zawsze 
poprawnie 
rozpoznaje 
sytuacje 
komunikacyjne. 
 

Czytanie Ma trudności z 
rozumieniem 
tekstu czytanego, 
z trudem określa 
sens i wyszukuje 
potrzebne 
informacje, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

Z trudem rozpoznaje 
różne rodzaje 
tekstów. 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens tekstu 
czytanego  
i z pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje w 
tekście 
potrzebne 
informacje. 

Częściowo 
rozpoznaje 
różne rodzaje 
tekstów. 

Rozumie 
większość 
tekstu 
czytanego i 
przeważnie 
samodzielnie 
wyszukuje  
w nim 
potrzebne 
informacje. 

Zazwyczaj 
rozpoznaje 
różne rodzaje 
tekstów. 

Rozumie sens 
tekstu 
czytanego i 
samodzielnie 
wyszukuje  
w nim 
potrzebne 
informacje. 

Rozpoznaje różne 
rodzaje 
tekstów. 
 

Mówienie Popełniając liczne 
błędy, opisuje 
ludzi, przedmioty  
i miejsca oraz 
opowiada  
o czynnościach 
życia codziennego 
w przeszłości. 

Popełniając błędy, 
opisuje ludzi, 
przedmioty i 
miejsca oraz 
opowiada  
o czynnościach 
życia 
codziennego w 
przeszłości. 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
opisuje ludzi, 
przedmioty  
i miejsca oraz 
opowiada  
o czynnościach 
życia 
codziennego w 
przeszłości. 

 Poprawnie, 
stosując bogate 
słownictwo, 
opisuje ludzi, 
przedmioty i 
miejsca oraz 
opowiada o 
czynnościach 
życia 
codziennego  
w przeszłości. 

Pisanie Popełniając liczne 
błędy, udziela 
podstawowych 
informacji na swój 
temat, opisuje 
ludzi, przedmioty  
i miejsca oraz 
czynności dnia 
codziennego w 
przeszłości. 

Popełniając błędy, 
udziela 
podstawowych 
informacji  
na swój temat, 
opisuje ludzi, 
przedmioty i 
miejsca oraz 
czynności dnia 
codziennego w 
przeszłości. 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
udziela 
podstawowych 
informacji na 
swój temat, 
opisuje ludzi, 
przedmioty i 
miejsca oraz 
czynności dnia 
codziennego w 
przeszłości. 

 Poprawnie, 
stosując bogate 
słownictwo, 
udziela 
podstawowych 
informacji  
na swój temat, 
opisuje ludzi, 
przedmioty i 
miejsca oraz 
czynności dnia 
codziennego  
w przeszłości. 

Reagowanie Popełniając liczne 
błędy, prosi o 

Popełniając błędy, 
prosi  

Popełniając 
nieliczne błędy, 

 Poprawnie prosi 
o informacje, 



informacje, 
wyraża emocje. 

o informacje, 
wyraża emocje. 

prosi o 
informacje, 
wyraża emocje. 

wyraża emocje. 

Przetwarzani
e tekstu 

W niewielkim 
stopniu przekazuje 
informacje 
uzyskane z tekstu 
słuchanego        i 
czytanego. 

Częściowo 
przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego i 
czytanego. 

W większości 
przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego 
i czytanego. 

 Przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego       
i czytanego. 

MODULE 7   
Looking in 
the future 

    

Znajomość 
środków 
językowych 

Słabo zna i z trudem 
podaje słownictwo 
opisujące 
członków rodziny, 
czynności życia 
codziennego, 
formy spędzania 
czasu wolnego, 
środki transportu, 
popularne 
dyscypliny sportu, 
krajobraz, pogodę, 
atrakcje w parku 
rozrywki. 

Ma duże trudności  
z budowaniem 
zdań 
twierdzących, 
przeczących  
i pytających z 
wyrażeniem  
be going to. 

Ma trudności z 
poprawnym 
tworzeniem zdań  
z wyrażeniem 
Let’s. 

Ma duże trudności  
z budowaniem 
zdań 
twierdzących, 
przeczących  
i pytających z 
wyrażeniem want 
to. 
 

Częściowo zna i 
umie podać  
słownictwo 
opisujące 
członków 
rodziny, 
czynności życia 
codziennego, 
formy spędzania 
czasu wolnego, 
środki 
transportu, 
popularne 
dyscypliny 
sportu, 
krajobraz, 
pogodę, atrakcje 
w parku 
rozrywki. 

Ma pewne 
trudności  
z budowaniem 
zdań 
twierdzących, 
przeczących  
i pytających z 
wyrażeniem  
be going to. 

Ma pewne 
trudności  
z poprawnym 
tworzeniem  
zdań z 
wyrażeniem 
Let’s. 

Ma pewne 
trudności  
z budowaniem 

W większości 
zna i umie 
podać 
słownictwo 
opisujące 
członków 
rodziny, 
czynności życia 
codziennego, 
formy 
spędzania czasu 
wolnego, 
środki 
transportu, 
popularne 
dyscypliny 
sportu, 
krajobraz, 
pogodę, 
atrakcje w 
parku rozrywki. 

Z reguły 
poprawnie 
tworzy zdania 
twierdzące, 
przeczące i 
pytające  
z wyrażeniem 
be going to. 

Ma pewne 
trudności  
z poprawnym 
tworzeniem  
zdań z 
wyrażeniem 
Let’s. 

Z reguły 
poprawnie 

Zna i umie podać 
słownictwo 
opisujące 
członków 
rodziny, 
czynności życia 
codziennego, 
formy 
spędzania czasu 
wolnego, środki 
transportu, 
popularne 
dyscypliny 
sportu, 
krajobraz, 
pogodę, 
atrakcje  
w parku 
rozrywki. 

Poprawnie 
tworzy zdania 
twierdzące, 
przeczące, 
pytające z 
wyrażeniem  
be going to. 

Poprawnie 
tworzy zdania  
z wyrażeniem 
Let’s. 

Poprawnie 
tworzy zdania 
twierdzące, 
przeczące, 
pytające z 
wyrażeniem 
want to. 
 



zdań 
twierdzących, 
przeczących  
i pytających z 
wyrażeniem 
want to. 
 
 

tworzy zdania 
twierdzące, 
przeczące i 
pytające  
z wyrażeniem 
want to. 
 
 
 

 

Słuchanie Ma trudności z 
właściwym 
reagowaniem na 
polecenia. 

Ma trudności z 
rozumieniem 
znaczenia 
zwrotów dnia 
codziennego, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

Z trudem rozumie 
ogólny sens tekstu 
oraz intencje 
rozmówców, a 
także  wyszukuje 
proste informacje 
szczegółowe, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 
 

Częściowo 
właściwie 
reaguje na 
polecenia. 

Częściowo 
rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens tekstu oraz 
intencje 
rozmówców, a 
także  
wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe. 
 

Zazwyczaj 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia. 

Zazwyczaj 
rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

Rozumie 
większość 
tekstu 
słuchanego 
oraz intencje 
rozmówców i 
przeważnie 
samodzielnie 
odnajduje  
w tekście 
proste 
informacje 
szczegółowe. 
 

 Zawsze 
poprawnie 
reaguje  
na polecenia. 

Zawsze rozumie 
znaczenie 
zwrotów dnia 
codziennego. 

 Rozumie ogólny 
sens tekstu 
słuchanego 
oraz intencje 
rozmówców i 
samodzielnie 
odnajduje w 
tekście proste 
informacje 
szczegółowe. 
 

Czytanie Ma trudności z 
rozumieniem 
tekstu czytanego, 
z trudem określa 
sens i wyszukuje 
potrzebne 
informacje, 
pomimo pomocy 
nauczyciela. 

Z trudem rozpoznaje 
różne rodzaje 
tekstów. 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens tekstu 
czytanego  
i z pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje w 
tekście 
potrzebne 
informacje. 

Częściowo 
rozpoznaje 
różne rodzaje 
tekstów. 

Rozumie 
większość 
tekstu 
czytanego i 
przeważnie 
samodzielnie 
wyszukuje  
w nim 
potrzebne 
informacje. 

Zazwyczaj 
rozpoznaje 
różne rodzaje 
tekstów. 

Rozumie sens 
tekstu 
czytanego i 
samodzielnie 
wyszukuje  
w nim 
potrzebne 
informacje. 

Rozpoznaje różne 
rodzaje 
tekstów. 
 

 

Mówienie Popełniając liczne 
błędy, opisuje 
ludzi, opowiada  
o czynnościach 
życia codziennego 

Popełniając błędy, 
opisuje ludzi, 
opowiada  
o czynnościach 
życia 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
opisuje ludzi, 
opowiada  
o czynnościach 

 Poprawnie, 
stosując bogate 
słownictwo, 
opisuje ludzi, 
opowiada o 



w przyszłości, 
przedstawia swoje 
upodobania. 
 

codziennego w 
przyszłości, 
przedstawia 
swoje 
upodobania. 
 

życia 
codziennego w 
przyszłości, 
przedstawia 
swoje 
upodobania. 
 

czynnościach 
życia 
codziennego  
w przyszłości, 
przedstawia 
swoje 
upodobania. 
 

Pisanie Popełniając liczne 
błędy, przedstawia 
swoje upodobania, 
opisuje ludzi, 
przedmioty i 
miejsca oraz 
czynności dnia 
codziennego w 
przyszłości. 

Popełniając błędy, 
przedstawia 
swoje 
upodobania, 
opisuje ludzi, 
przedmioty i 
miejsca oraz 
czynności dnia 
codziennego w 
przyszłości. 

Popełniając 
nieliczne błędy,  
przedstawia 
swoje 
upodobania, 
opisuje ludzi, 
przedmioty i 
miejsca oraz 
czynności dnia 
codziennego w 
przyszłości. 

 Poprawnie, 
stosując bogate 
słownictwo, 
przedstawia 
swoje 
upodobania, 
opisuje ludzi, 
przedmioty i 
miejsca oraz 
czynności dnia 
codziennego  
w przyszłości. 

Reagowanie Popełniając liczne 
błędy, prosi o 
informacje, podaje 
swoje upodobania 
i wyraża emocje. 
 

Popełniając błędy, 
prosi 
 o informacje, 
podaje swoje 
upodobania i 
wyraża emocje. 

Popełniając 
nieliczne błędy, 
prosi o 
informacje, 
podaje swoje 
upodobania i 
wyraża emocje. 

 Poprawnie prosi 
o informacje,  
podaje swoje 
upodobania  
i wyraża 
emocje. 

Przetwarzani
e tekstu 

W niewielkim 
stopniu przekazuje 
informacje 
uzyskane z tekstu 
słuchanego        i 
czytanego. 

Częściowo 
przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego i 
czytanego. 

W większości 
przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego  
i czytanego. 

 Przekazuje 
informacje 
uzyskane z 
tekstu 
słuchanego       
i czytanego. 

 
 



wymagania na poszczególne oceny : klasa VII 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 UNIT 1 “MY INTERESTS “ 
CELUJĄCY Uczeń posługuje się środkami językowymi i gramatycznymi bezbłędnie, 

posiada zakres słownictwa większy niż na ocenę bardzo dobry oraz spełnia 
kryteria na ocenę bardzo dobry 
Znajomość środków językowych: 
- Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematów ŻYCIE PRYWATNE, CZŁOWIEK oraz poprawnie i 
swobodnie się nim posługuje, 
- Uczeń zna bezbłędnie zwroty związane ze spędzaniem czasu wolnego, 
przymiotniki określające cechy charakteru, zwroty służące do opisywania 
charakteru, przymiotniki określające emocje. Może robić sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji.  
- Uczeń zna bezbłędnie lub prawie bezbłędnie tworzenie i stosowanie czasów 
present simple i present continuous,  
- Uczeń zna określenia czasu typowo stosowane w czasach teraźniejszych,  
- Uczeń zna stosowanie konstrukcji czasownikowych: użycie bezokolicznika 
lub czasownika z końcówką -ing po niektórych czasownikach 
Słuchanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście 
określone informacje, układa informacje w określonym porządku), i 
poprawnie: odpowiada na pytania dotyczące tekstu, uzupełnia luki w podanych 
zdaniach 
Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje) i poprawnie: odpowiada na pytania dotyczące tekstu, 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe, dopasowuje informacje do tekstów 
Mówienie: 
 - Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące spędzania czasu wolnego 

 z łatwością wypowiada się na temat korzystania z internetu 
szczegółowo opisuje swoj charakter oraz charakter  innych osób 

 z łatwością odgrywa krótki dialog (uzgdanianie sposobu spędzania 
wolnego czasu) na podstawie podanych informacji, wykorzystując 
podane zwroty (proponowanie) 

 z łatwością podaje kluczowe informacje o wybranych krajach 
 z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych lub audiowizualnych 
 z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane 

w języku angielskim 
Pisanie: 
- Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójny i logiczny profil internetowy, uwzględniając podane 
informacje oraz wykorzystując podane spójniki (because, so, 



although),  
 z łatwością redaguje kilka zdań na temat zwyczajów polskich 

nastolatków 
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , posiada 
rozwiniętą świadomość językową i z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu 
 

BARDZO DOBRA Znajomość środków językowych: 
- Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematów ŻYCIE PRYWATNE, CZŁOWIEK oraz poprawnie i 
swobodnie się nim posługuje, 
- Uczeń zna bezbłędnie zwroty związane ze spędzaniem czasu wolnego, 
przymiotniki określające cechy charakteru, zwroty służące do opisywania 
charakteru, przymiotniki określające emocje. Może robić sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji.  
- Uczeń zna bezbłędnie lub prawie bezbłędnie tworzenie i stosowanie czasów 
present simple i present continuous,  
- Uczeń zna określenia czasu typowo stosowane w czasach teraźniejszych,  
- Uczeń zna stosowanie konstrukcji czasownikowych: użycie bezokolicznika 
lub czasownika z końcówką -ing po niektórych czasownikach 
Słuchanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście 
określone informacje, układa informacje w określonym porządku), i 
poprawnie: odpowiada na pytania dotyczące tekstu, uzupełnia luki w podanych 
zdaniach 
Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje) i poprawnie: odpowiada na pytania dotyczące tekstu, 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe, dopasowuje informacje do tekstów 
Mówienie: 
 - Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące spędzania czasu wolnego 

 z łatwością wypowiada się na temat korzystania z internetu 
szczegółowo opisuje swoj charakter oraz charakter  innych osób 

 z łatwością odgrywa krótki dialog (uzgdanianie sposobu spędzania 
wolnego czasu) na podstawie podanych informacji, wykorzystując 
podane zwroty (proponowanie) 

 z łatwością podaje kluczowe informacje o wybranych krajach 
 z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych lub audiowizualnych 
 z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane 

w języku angielskim 
Pisanie: 
- Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójny i logiczny profil internetowy, uwzględniając podane 



informacje oraz wykorzystując podane spójniki (because, so, 
although),  

 z łatwością redaguje kilka zdań na temat zwyczajów polskich 
nastolatków 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , posiada 
rozwiniętą świadomość językową i z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu 

 
 UNIT 1 MY INTERESTS  

DOBRA Znajomość środków językowych: 
- Uczeń dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów ŻYCIE PRYWATNE, CZŁOWIEK oraz na ogół poprawnie 
się nim posługuje 
- Uczeń zna  prawie bezbłędnie tworzenie i stosowanie czasów present simple i 
present continuous,  
- Uczeń zna określenia czasu typowo stosowane w czasach teraźniejszych,  
-Uczeń zna stosowanie konstrukcji czasownikowych: użycie bezokolicznika 
lub czasownika z końcówką -ing po niektórych czasownikach 
Słuchanie: 
- Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone 
informacje, układa informacje w określonym porządku), i na ogół poprawnie 
lub popełniając nieliczne błędy: 
Czytanie: 
- Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym 
tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje)  
Mówienie: 
- Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub 
popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:  
pyta i odpowiada na pytania dotyczące spędzania czasu wolnego 

 wypowiada kilka zdań na temat korzystania z internetu 
opisuje swój charakter oraz charakter  innych osób 

 odgrywa krótki dialog (uzgdanianie sposobu spędzania wolnego czasu) 
na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty 
(proponowanie) 

 podaje kluczowe informacje o wybranych krajach 
 przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych lub audiowizualnych i przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku angielskim 

Pisanie: 
- Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub 
popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:  

 pisze w większości spójny i logiczny profil internetowy, uwzględniając 
podane informacje oraz wykorzystując podane spójniki (because, so, 
although),  

 redaguje kilka zdań na temat zwyczajów polskich nastolatków i 
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 



angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , posiada świadomość 
językową i stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia 
wyrazów z kontekstu 

 
DOSTATECZNA  Znajomość środków językowych: 

- Uczeń częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów ŻYCIE PRYWATNE, CZŁOWIEK i posługuje się nim, 
często popełniając błędy 
- Uczeń częściowo zna zasady tworzenia czasów Present Simple i 
Continuous, 
- Uczeń zna tylko niektóre określenia czasowe używane w czasach 
teraźniejszych 
Słuchanie: 
- Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone 
informacje, układa informacje w określonym porządku) 
Czytanie: 
- Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym 
tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje) 
i często popełniając błędy: odpowiada na pytania dotyczące tekstu, wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe, dopasowuje informacje do tekstów 
Mówienie: 
- Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując 
zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / 
bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące spędzania 
czasu wolnego 

 wypowiada kilka prostych zdań na temat korzystania z internetu 
 prostymi zdaniami opisuje swój charakter oraz charakter  innych osób 
 odgrywa krótki dialog (uzgdanianie sposobu spędzania wolnego czasu) 

na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane 
zwroty (proponowanie) 

 podaje niektóre kluczowe informacje o wybranych krajach 
 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych lub audiowizualnych 
 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane 

w języku angielskim 
Pisanie: 
- Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując 
zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / 
bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  

 pisze miejscami niespójny i nielogiczny profil internetowy 
uwzględniając podane informacje oraz wykorzystując niektóre podane 
spójniki (because, so, although),  

 redaguje kilka prostych zdań na temat zwyczajów polskich 
nastolatków 

częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń czasami stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia 



wyrazów z kontekstu 
 
DOPUSZCZAJĄCA Znajomość środków językowych: 

- Uczeń słabo zna podstawowe słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE 
PRYWATNE, CZŁOWIEK i z trudnością się nim, posługuje, popełniając 
liczne błędy  
Słuchanie: 
- Uczeń słabo zna zasady tworzenia czasów Present Simple i Continuous i z 
trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy 
- Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone 
informacje, układa informacje w określonym porządku), 
Czytanie: 
- Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone 
informacje), i z trudnością, popełniając liczne błędy: odpowiada na pytania 
dotyczące tekstu, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe, dopasowuje 
informacje do tekstów 
Mówienie: 
- Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie 
uczeń:  

 pyta i odpowiada na niektóre pytania dotyczące spędzania czasu 
wolnego 

 z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat korzystania z 
internetu 

 z trudnością, prostymi zdaniami opisuje swój charakter oraz charakter  
innych osób 

 z trudnością odgrywa krótki dialog (uzgdanianie sposobu spędzania 
wolnego czasu) odnosząc się do niektórych podanych informacji, 
sporadycznie wykorzystując podane zwroty (proponowanie) 

 z trudnością podaje kluczowe informacje o wybranych krajach 
 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 

zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych 
 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 

sformułowane w języku angielskim 
Pisanie: 
- Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie 
uczeń  

 pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny profil internetowy 
częściowo uwzględniając podane informacje oraz sporadycznie 
wykorzystując podane spójniki (because, so, although), 

 z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat zwyczajów 
polskich nastolatków 

z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
sformułowane w języku angielskim 
Reagowanie: 
- Uczeń bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy , posiada bardzo 
ograniczoną świadomość językową i bardzo rzadko stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu 

NIEDOSTATECZNA Uczeń nie opanował treści na ocenę dopuszczającą, odmawia współpracy z 



nauczycielem i nie rozwiązuje żadnych zadań, nie uczestniczy w pracy w 
grupie, nie wypowiada się w j.angielskim, nie pisze , nie czyta, nie zadaje 
prostych pytań , nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania  
Uczeń nie zna zasad gramatyki i nie potrafi ułożyć prostego zdania lub 
układa w sposób niezrozumiały i chaotyczny 
Uczeń posługuje się bardzo skąpym zasobem słownictwa z danego działu 
Uczeń nie  zna zasady tworzenia czasów Present Simple i Continuous 
Uczeń nie wnosi wkład w pracę grupy , posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową, bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: 
domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z trudnością, nie rozumie 
tekstów zawierającego nieznane słowa i zwroty 

 
 UNIT 2 “CONNECTED  “ 

CELUJĄCA Uczeń posługuje się środkami językowymi i gramatycznymi bezbłędnie, 
posiada zakres słownictwa większy niż na ocenę bardzo dobry oraz spełnia 
kryteria na ocenę bardzo dobry 
- Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematów NAUKA I TECHNIKA, PRACA oraz poprawnie i 
swobodnie się nim posługuje 
- Uczeń bardzo dobrze zna następujące zasady: 

 tworzenie i stosowanie czasów past simple i past continuous, formy 
czasu przeszłego czasowników regularnych oraz formy przeszłe 
wybranych czasowników nieregularnych 

Słuchanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście 
określone informacje) i poprawnie: odpowiada ba pytania dotyczące tekstu 
oraz wskazuje prawidłową odpowiedź 
Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i 
nieformalny styl tekstu) i poprawnie odpowiada na pytania dotyczące tekstu i 
dopasowuje zdania do luk w tekście 
Mówienie: 
- Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące stosowania TI 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące ostatniego weekendu 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące czynności wykonywanych 

w przeszłości 
z łatwością odgrywa krótki dialog (kupowanie sprzętu elektronicznego) na 

podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty 
(wyrażanie próśb, składanie propozycji) 
 z łatwością wypowiada się na temat polskich wynalazców i 

wynalazków 
z łatwością podaje kluczowe informacje o wybranych krajach 
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych lub audiowizualnych 
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 

języku angielskim 
 



Pisanie: 
- Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójny i logiczny list z podziękowaniem, w którym stosuje czasy 
przeszłe, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując 
podane zwroty (składanie podziękowań) 

 z łatwością redaguje kilka zdań na temat czynności wykonywanych w 
przeszłości 

 z łatwością opisuje nowy wynalazek 
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , posiada 
rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z łatwością 
rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty  

BARDZO DOBRA Znajomość środków językowych: 
- Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematów NAUKA I TECHNIKA, PRACA oraz poprawnie i 
swobodnie się nim posługuje 
- Uczeń bardzo dobrze zna następujące zasady: 

 tworzenie i stosowanie czasów past simple i past continuous, formy 
czasu przeszłego czasowników regularnych oraz formy przeszłe 
wybranych czasowników nieregularnych 

Słuchanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście 
określone informacje) i poprawnie: odpowiada ba pytania dotyczące tekstu 
oraz wskazuje prawidłową odpowiedź 
Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i 
nieformalny styl tekstu) i poprawnie odpowiada na pytania dotyczące tekstu i 
dopasowuje zdania do luk w tekście 
Mówienie: 
- Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące stosowania TI 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące ostatniego weekendu 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące czynności wykonywanych 

w przeszłości 
z łatwością odgrywa krótki dialog (kupowanie sprzętu elektronicznego) na 

podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty 
(wyrażanie próśb, składanie propozycji) 
 z łatwością wypowiada się na temat polskich wynalazców i 

wynalazków 
z łatwością podaje kluczowe informacje o wybranych krajach 
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych lub audiowizualnych 
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 

języku angielskim 



Pisanie: 
- Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójny i logiczny list z podziękowaniem, w którym stosuje czasy 
przeszłe, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując 
podane zwroty (składanie podziękowań) 

 z łatwością redaguje kilka zdań na temat czynności wykonywanych w 
przeszłości 

 z łatwością opisuje nowy wynalazek 
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , posiada 
rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z łatwością 
rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty  
 

 
DOBRA Znajomość środków językowych: 

- Uczeń dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów NAUKA I TECHNIKA, PRACA oraz na ogół poprawnie 
się nim posługuje 
- Uczeń  dobrze zna następujące zasady: 

 tworzenie i stosowanie czasów past simple i past continuous, formy 
czasu przeszłego czasowników regularnych oraz formy przeszłe 
wybranych czasowników nieregularnych 

 
Słuchanie: 
-  Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście 
określone informacje) i poprawnie: odpowiada ba pytania dotyczące tekstu 
oraz wskazuje prawidłową odpowiedź, popełniając czasami drobne błędy 
 
Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i 
nieformalny styl tekstu) i poprawnie odpowiada na pytania dotyczące tekstu i 
dopasowuje zdania do luk w tekście 
Mówienie: 
- Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub 
popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:  
pyta i odpowiada na pytania dotyczące stosowania TI 
pyta i odpowiada na pytania dotyczące ostatniego weekendu 
pyta i odpowiada na pytania dotyczące czynności wykonywanych w 

przeszłości 
odgrywa krótki dialog (kupowanie sprzętu elektronicznego) na podstawie 

podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (wyrażanie próśb, 
składanie propozycji) 
 wypowiada kilka zdań na temat polskich wynalazców i wynalazków 

przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 



wizualnych lub audiowizualnych 
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 
angielskim 
Pisanie: 
- Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub 
popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:  

 pisze w większości spójny i logiczny list z podziękowaniem, w 
którym stosuje czasy przeszłe, uwzględniając podane kwestie, a także 
wykorzystując podane zwroty (składanie podziękowań) 

 redaguje kilka zdań na temat czynności wykonywanych w przeszłości 
 opisuje nowy wynalazek 

przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 
angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń w większości przypadków wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , 
posiada rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z łatwością 
rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty  

 
DOSTATECZNA  Znajomość środków językowych: 

- Uczeń częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów NAUKA I TECHNIKA, PRACA oraz na ogół poprawnie 
się nim posługuje 
- Uczeń  dobrze zna następujące zasady: 

 tworzenie i stosowanie czasów past simple i past continuous, formy 
czasu przeszłego czasowników regularnych oraz formy przeszłe 
wybranych czasowników nieregularnych, wymaga jednak pomocy 
nauczyciela 

 
Słuchanie: 
- Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone 
informacje) 
Czytanie: 
- Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym 
tekście (znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i nieformalny 
styl tekstu) 
Mówienie: 
- Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując 
zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym 
/ bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące stosowania 
TI 

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące ostatniego 
weekendu 

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące czynności 
wykonywanych w przeszłości 

 odgrywa krótki dialog (kupowanie sprzętu elektronicznego) na 
podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane 
zwroty (wyrażanie próśb, składanie propozycji) 



 wypowiada kilka prostych zdań na temat polskich wynalazców i 
wynalazków 

 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane 
w języku angielskim 

 
Pisanie: 
- Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując 
zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym 
/ bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  

 pisze miejscami niespójny i nielogiczny list z podziękowaniem, w 
którym stosuje czasy przeszłe, uwzględniając podane kwestie, a także 
wykorzystując niektóre podane zwroty (składanie podziękowań) 

 redaguje kilka prostych zdań na temat czynności wykonywanych w 
przeszłości 

 prostymi zdaniami opisuje nowy wynalazek 
częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń wnosi pewien wkład w pracę grupy , posiada ograniczoną 
świadomość językową, czasami stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów z kontekstu w podstawowym stopniu rozumie teksty 
zawierającego nieznane słowa i zwroty 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA Znajomość środków językowych: 

- Uczeń słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów NAUKA I TECHNIKA, PRACA oraz się nim posługuje 
popełniając znaczne błędy 
- Uczeń  słabo zna następujące zasady: 

 tworzenie i stosowanie czasów past simple i past continuous, formy 
czasu przeszłego czasowników regularnych oraz formy przeszłe 
wybranych czasowników nieregularnych, wymaga jednak pomocy 
nauczyciela 

Słuchanie: 
- Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone 
informacje) 
Czytanie: 
- Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym 
tekście (znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i 
nieformalny styl tekstu), zawsze jednak korzysta z pomocy nauczyciela  
Mówienie: 
- Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie 
uczeń:  

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące 
stosowania TI 

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące 
ostatniego weekendu 



 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące 
czynności wykonywanych w przeszłości 

 z trudnością odgrywa krótki dialog (kupowanie sprzętu 
elektronicznego) odnosząc się do niektórych podanych informacji, 
sporadycznie wykorzystując podane zwroty (wyrażanie próśb, 
składanie propozycji) 

 z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat polskich 
wynalazców i wynalazków 

 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
sformułowane w języku angielskim 

Pisanie: 
- Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie 
uczeń  

 pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny list z 
podziękowaniem, w którym stosuje czasy przeszłe, uwzględniając 
podane kwestie, a także sporadycznie wykorzystując podane zwroty 
(składanie podziękowań) 

 z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat czynności 
wykonywanych w przeszłości 

 z trudnością opisuje nowy wynalazek 
z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
sformułowane w języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy , posiada bardzo 
ograniczoną świadomość językową, bardzo rzadko stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 

NIEDOSTATECZNA Uczeń nie opanował treści na ocenę dopuszczającą, odmawia współpracy z 
nauczycielem i nie rozwiązuje żadnych zadań, nie uczestniczy w pracy w 
grupie, nie wypowiada się w j.angielskim, nie pisze , nie czyta, nie zadaje 
prostych pytań , nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania  
Uczeń nie zna zasad gramatyki i nie potrafi ułożyć prostego zdania lub 
układa w sposób niezrozumiały i chaotyczny 
Uczeń posługuje się bardzo skąpym zasobem słownictwa z danego działu 
Uczeń nie zna zasad: tworzenie i stosowanie czasów past simple i past 
continuous, formy czasu przeszłego czasowników regularnych oraz formy 
przeszłe wybranych czasowników nieregularnych 
Uczeń nie wnosi wkład w pracę grupy , posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową, bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: 
domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z trudnością, nie rozumie 
tekstów zawierającego nieznane słowa i zwroty 

 
 UNIT 3 “INCERDIBLE STORIES” 

CELUJĄCA Uczeń posługuje się środkami językowymi i gramatycznymi bezbłędnie, 
posiada zakres słownictwa większy niż na ocenę bardzo dobry oraz spełnia 
kryteria na ocenę bardzo dobry 
Znajomość środków językowych: 
- Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane 



słownictwo w zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, 
CZŁOWIEK oraz poprawnie i swobodnie się nim posługuje 
- Uczeń bardzo dobrze zna zasady  tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować w praktyce: 

 tworzenie i różnice w stosowaniu czasów past simple i past 
continuous,  

 spójniki while i when 
 stosowanie i różnice pomiędzy czasami present simple, present 

continuous, past simple i past continuous 
Słuchanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście 
określone informacje) i poprawnie odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
wskazuje prawidłową odpowiedź 
Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl tekstu, układa informacje w określonym porządku, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi częściami tekstu) i poprawnie: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
 dopasowuje zdania do luk w tekście 
 uzupełnia luki w zdaniach 
 układa informacje w kolejności chronologicznej 

Mówienie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące przesądów  
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące czynności 

wykonywanych w przeszłości 
z łatwością odgrywa krótki dialog (opowiada anegdotę) na podstawie 

podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (opowiadanie 
historyjek) 
 z łatwością wypowiada się na temat ciekawej książki 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 

Pisanie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójną i logiczną relację z wypadku, w której stosuje czasy 
przeszłe, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane 
określenia czasu (suddenly, meanwhile, then) 

 z łatwością redaguje kilka zdań na temat czynności wykonywanych 
w przeszłości 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , posiada 
rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 



łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty  
BARDZO DOBRA Znajomość środków językowych: 

- Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, 
CZŁOWIEK oraz poprawnie i swobodnie się nim posługuje 
- Uczeń bardzo dobrze zna zasady  tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować w praktyce: 

 tworzenie i różnice w stosowaniu czasów past simple i past 
continuous,  

 spójniki while i when 
 stosowanie i różnice pomiędzy czasami present simple, present 

continuous, past simple i past continuous 
Słuchanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście 
określone informacje) i poprawnie odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
wskazuje prawidłową odpowiedź 
Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl tekstu, układa informacje w określonym porządku, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi częściami tekstu) i poprawnie: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
 dopasowuje zdania do luk w tekście 
 uzupełnia luki w zdaniach 
 układa informacje w kolejności chronologicznej 

Mówienie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące przesądów  
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące czynności 

wykonywanych w przeszłości 
z łatwością odgrywa krótki dialog (opowiada anegdotę) na podstawie 

podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (opowiadanie 
historyjek) 
 z łatwością wypowiada się na temat ciekawej książki 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 

 
Pisanie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójną i logiczną relację z wypadku, w której stosuje czasy 
przeszłe, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane 
określenia czasu (suddenly, meanwhile, then) 

 z łatwością redaguje kilka zdań na temat czynności wykonywanych 
w przeszłości 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 



Reagowanie:. 
- Uczeń zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , posiada 
rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty  
 

 
 DOBRA Znajomość środków językowych: 

- Uczeń  dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, CZŁOWIEK oraz 
poprawnie i swobodnie się nim posługuje 
- Uczeń bardzo dobrze zna zasady  tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować w praktyce, robiąc nieliczne 
błędy: 

 tworzenie i różnice w stosowaniu czasów past simple i past 
continuous,  

 spójniki while i when 
stosowanie i różnice pomiędzy czasami present simple, present continuous, 
past simple i past continuous 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście 
określone informacje) i poprawnie odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
wskazuje prawidłową odpowiedź, robiąc nieliczne błędy 
Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl tekstu, układa informacje w określonym porządku, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi częściami tekstu) i robiąc sporadycznie 
błędy: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
 dopasowuje zdania do luk w tekście 
 uzupełnia luki w zdaniach 
 układa informacje w kolejności chronologicznej 

Mówienie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym poziomie uczeń: 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące przesądów  
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące czynności 

wykonywanych w przeszłości 
z łatwością odgrywa krótki dialog (opowiada anegdotę) na podstawie 

podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (opowiadanie 
historyjek) 
 z łatwością wypowiada się na temat ciekawej książki 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 

 
Pisanie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 



podstawowym poziomie uczeń: 
 pisze spójną i logiczną relację z wypadku, w której stosuje czasy 

przeszłe, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane 
określenia czasu (suddenly, meanwhile, then) 

 z łatwością redaguje kilka zdań na temat czynności wykonywanych 
w przeszłości 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń w większości przypadków wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , 
posiada rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty  

 
DOSTATECZNA  Znajomość środków językowych: 

- Uczeń   zna niektóre podstawowe  słownictwo w zakresie tematów 
PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, CZŁOWIEK oraz poprawnie i 
swobodnie się nim posługuje 
- Uczeń  zna niektóre zasady  tworzenie poniższych struktur gramatycznych 
i potrafi poprawnie je stosować w praktyce, robiąc nieliczne błędy: 

 tworzenie i różnice w stosowaniu czasów past simple i past 
continuous,  

 spójniki while i when 
stosowanie i różnice pomiędzy czasami present simple, present continuous, 
past simple i past continuous 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie niektóre  kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone 
informacje) i poprawnie odpowiada na pytania dotyczące tekstu wskazuje 
prawidłową odpowiedź, robiąc liczne błędy 
Czytanie: 
Uczeń rozumie niektóre   kluczowe informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl 
tekstu, układa informacje w określonym porządku, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami tekstu) i robiąc jednak liczne błędy: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
 dopasowuje zdania do luk w tekście 
 uzupełnia luki w zdaniach 

układa informacje w kolejności chronologicznej 
Mówienie: 
Poprawne stosując niezbyt szeroki szeroki zasób słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń: 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące przesądów  
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące czynności 

wykonywanych w przeszłości 
z łatwością odgrywa krótki dialog (opowiada anegdotę) na podstawie 

podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (opowiadanie 
historyjek) 
 z łatwością wypowiada się na temat ciekawej książki 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych lub audiowizualnych 



z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 

Pisanie: 
Poprawne stosując niezbyt szeroki zasób słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń: 

 pisze spójną i logiczną relację z wypadku, w której stosuje czasy 
przeszłe, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane 
określenia czasu (suddenly, meanwhile, then) 

 z łatwością redaguje kilka zdań na temat czynności wykonywanych 
w przeszłości 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń wnosi pewien wkład w pracę grupy , posiada ograniczoną 
świadomość językową, czasami stosuje strategie komunikacyjne: 
domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu w podstawowym stopniu 
rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA Znajomość środków językowych: 

- Uczeń słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, CZŁOWIEK i z 
trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy 
Słuchanie: 
- Uczeń słabo zna i zawsze wymaga pomocy nauczyciela przy 
następujących zasadach: 

 tworzenie i różnice w stosowaniu czasów past simple i past 
continuous,  

 spójniki while i when 
 stosowanie i różnice pomiędzy czasami present simple, present 

continuous, past simple i past continuous 
Czytanie: 
- Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl 
tekstu, układa informacje w określonym porządku, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami tekstu), i z trudnością, popełniając 
liczne błędy: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
 dopasowuje zdania do luk w tekście 
 uzupełnia luki w zdaniach 

Mówienie: 
Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie 
uczeń:  

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące 
przesądów 

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące 
czynności wykonywanych w przeszłości 

 z trudnością odgrywa krótki dialog (opowiada anegdotę) odnosząc 
się do niektórych podanych informacji, sporadycznie 



wykorzystując podane zwroty (opowiadanie historyjek) 
 z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat ciekawej 

książki 
 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 

zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych 
 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 

sformułowane w języku angielskim 
Pisanie: 
Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie 
uczeń  

 pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną relację z wypadku, 
w której stosuje czasy przeszłe, uwzględniając podane kwestie, i 
sporadycznie wykorzystując podane określenia czasu (suddenly, 
meanwhile, then) 

 z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat czynności 
wykonywanych w przeszłości 

w podstawowym stopniu przekazuje w języku angielskim niektóre 
informacje sformułowane w języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy , posiada bardzo 
ograniczoną świadomość językową, bardzo rzadko stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 
 

NIEDOSTATECZNA Uczeń nie opanował treści na ocenę dopuszczającą, odmawia współpracy 
z nauczycielem i nie rozwiązuje żadnych zadań, nie uczestniczy w pracy 
w grupie, nie wypowiada się w j.angielskim, nie pisze , nie czyta, nie 
zadaje prostych pytań , nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania  
Uczeń nie zna zasad gramatyki i nie potrafi ułożyć prostego zdania lub 
układa w sposób niezrozumiały i chaotyczny 
Uczeń posługuje się bardzo skąpym zasobem słownictwa z danego działu 
Uczeń nie zna zasad: tworzenie i różnice w stosowaniu czasów past 
simple i past continuous,  

 spójniki while i when 
stosowanie i różnice pomiędzy czasami present simple, present 
continuous, past simple i past continuous 
Uczeń nie wnosi wkład w pracę grupy , posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową, bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: 
domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z trudnością, nie rozumie 
tekstów zawierającego nieznane słowa i zwroty 

 
 UNIT 4 “ A WONDERFUL WOLRD “ 

CELUJĄCA Uczeń posługuje się środkami językowymi i gramatycznymi bezbłędnie, 
posiada zakres słownictwa większy niż na ocenę bardzo dobry oraz spełnia 
kryteria na ocenę bardzo dobry 
Znajomość środków językowych: 
- Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i 
poprawnie i swobodnie się nim posługuje 
- Uczeń bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur 



gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce 
 tworzenie i stosowanie stopnia wyższego i najwyższego 

przymiotników 
 tworzenie i stosowanie konstrukcji opisujących z than oraz (not) as 

… as 
 określenia too, enough, not enough 

Słuchanie: 
Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście określone informacje) i poprawnie: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 wskazuje prawidłową odpowiedź 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, określa kontekst 
wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, znajduje w tekście określone 
informacje, układa informacje w określonym porządku) i poprawnie: 

 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 
 dopasowuje informacje do tekstów 
 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

Mówienie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące popularnych miejsc 
z łatwością porównuje budynki w swojej miescowości 
z łatwością odgrywa krótki dialog (opisuje weekend / krótką wycieczkę) na 

podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty 
(opisywanie weekendu) 
 z łatwością opisuje atrakcje turystyczne w Polsce 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 

Pisanie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójną i logiczną notatkę informacyjną do przewodnika, 
uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane wyrażenia 
(really, very, quite, not very) 

 z łatwością redaguje reklamę zachęcającą turystów do odwiedzenia 
Polski 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie: 
- Uczeń zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , posiada 
rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty  
 

BARDZO DOBRA Znajomość środków językowych: 
- Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i 



poprawnie i swobodnie się nim posługuje 
- Uczeń bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce 

 tworzenie i stosowanie stopnia wyższego i najwyższego 
przymiotników 

 tworzenie i stosowanie konstrukcji opisujących z than oraz (not) as 
… as 

 określenia too, enough, not enough 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście określone informacje) i poprawnie: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 wskazuje prawidłową odpowiedź 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, określa kontekst 
wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, znajduje w tekście określone 
informacje, układa informacje w określonym porządku) i poprawnie: 

 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 
 dopasowuje informacje do tekstów 
 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

Mówienie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące popularnych miejsc 
z łatwością porównuje budynki w swojej miescowości 
z łatwością odgrywa krótki dialog (opisuje weekend / krótką wycieczkę) na 

podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty 
(opisywanie weekendu) 
 z łatwością opisuje atrakcje turystyczne w Polsce 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 

Pisanie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójną i logiczną notatkę informacyjną do przewodnika, 
uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane wyrażenia 
(really, very, quite, not very) 

 z łatwością redaguje reklamę zachęcającą turystów do odwiedzenia 
Polski 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie: 
- Uczeń zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , posiada 
rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty  
 

 



 DOBRA Znajomość środków językowych: 
- Uczeń  dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i poprawnie i 
swobodnie się nim posługuje 
- Uczeń  dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur gramatycznych i 
potrafi poprawnie je stosować  w praktyce 

 tworzenie i stosowanie stopnia wyższego i najwyższego 
przymiotników 

 tworzenie i stosowanie konstrukcji opisujących z than oraz (not) as 
… as 

 określenia too, enough, not enough 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście określone informacje) i poprawnie: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu, wskazuje prawidłową 
odpowiedź 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, określa kontekst 
wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, znajduje w tekście określone 
informacje, układa informacje w określonym porządku) i poprawnie, robiąc 
nieliczne błędy: 

 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 
 dopasowuje informacje do tekstów 
 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

Mówienie: 
Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub 
popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:  
pyta i odpowiada na pytania dotyczące popularnych miejsc 
porównuje budynki w swojej miescowości 
odgrywa krótki dialog (opisuje weekend / krótką wycieczkę) na podstawie 

podanych informacji, wykorzystując  
 podane zwroty (opisywanie weekendu) 

 wypowiada kilka zdań na temat atrakcji turystycznych w Polsce 
przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych lub audiowizualnych 
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 
angielskim 
Pisanie: 
Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie 
(lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:  

 pisze w większości spójną i logiczną notatkę informacyjną do 
przewodnika, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane 
wyrażenia (really, very, quite, not very) 

 redaguje reklamę zachęcającą turystów do odwiedzenia Polski 
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 
angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń w większości przypadków wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , 



posiada rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty  

 
DOSTATECZNA  Znajomość środków językowych:  

- Uczeń  zna niektóre  podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i poprawnie i  
posługując się nimi robi czasami błędy 
- Uczeń  dobrze niektóre zasady tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce, korzystając 
czasami z pomocy nauczyciela:  

 tworzenie i stosowanie stopnia wyższego i najwyższego 
przymiotników 

 tworzenie i stosowanie konstrukcji opisujących z than oraz (not) as 
… as 

 określenia too, enough, not enough 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie  niektóre  kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi 
oraz znajduje w tekście określone informacje) i poprawnie: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu, wskazuje prawidłową 
odpowiedź 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (określa główną myśl tekstu, określa kontekst wypowiedzi, określa 
intencje autora tekstu, znajduje w tekście określone informacje, układa 
informacje w określonym porządku) i poprawnie, robiąc czasami błędy: 

 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 
 dopasowuje informacje do tekstów 
 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

Mówienie: 
Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując 
zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące 
popularnych miejsc 

 stosując proste zdania, porównuje budynki w swojej miescowości 
 odgrywa krótki dialog (opisuje weekend / krótką wycieczkę) na 

podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane 
zwroty (opisywanie weekendu) 

 wypowiada kilka prostych zdań na temat polskich atrakcji 
turystycznych w Polsce 

 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje 
sformułowane w języku angielskim 

Pisanie: 
Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując 
zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  

 pisze miejscami niespójną i nielogiczną notatkę informacyjną do 



przewodnika, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując 
niektóre podane wyrażenia (really, very, quite, not very) 

 stosując proste zdania, redaguje reklamę zachęcającą turystów do 
odwiedzenia Polski 

częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń wnosi pewien wkład w pracę grupy , posiada ograniczoną 
świadomość językową, czasami stosuje strategie komunikacyjne: 
domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu w podstawowym stopniu 
rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty 

 
DOPUSZCZAJĄCA Znajomość środków językowych:  

- Uczeń  zna słabo podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i poprawnie i  
posługując się nimi robi liczne błędy 
- Uczeń  zna tylko niektóre zasady tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce, korzystając 
czasami z pomocy nauczyciela, jednak robiąc liczne błędy 

 tworzenie i stosowanie stopnia wyższego i najwyższego 
przymiotników 

 tworzenie i stosowanie konstrukcji opisujących z than oraz (not) as 
… as 

 określenia too, enough, not enough 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie tylko niektóre  kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście określone informacje) i robiąc liczne 
błędy 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu, wskazuje prawidłową 
odpowiedź 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (określa główną myśl tekstu, określa kontekst wypowiedzi, określa 
intencje autora tekstu, znajduje w tekście określone informacje, układa 
informacje w określonym porządku) i robiąc liczne błędy: 

 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 
 dopasowuje informacje do tekstów 
 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

Mówienie: 
Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie 
uczeń:  

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące 
popularnych miejsc 

 z trudnością, stosując proste zdania, porównuje budynki w swojej 
miescowości 

 z trudnością odgrywa krótki dialog (opisuje weekend / krótką 
wycieczkę) odnosząc się do niektórych podanych informacji, i 
sporadycznie wykorzystując podane zwroty (opisywanie 
weekendu) 



 z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat atrakcji 
turystycznych w Polsce 

 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

  z trudnością pprzekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
sformułowane w języku angielskim 

Pisanie: 
Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie 
uczeń: 

 pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną notatkę 
informacyjną do przewodnika, uwzględniając podane kwestie, i 
sporadycznie wykorzystując podane wyrażenia (really, very, quite, 
not very) 

 z trudnością, stosując proste zdania, redaguje reklamę zachęcającą 
turystów do odwiedzenia Polski  

z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
sformułowane w języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy , posiada bardzo 
ograniczoną świadomość językową, bardzo rzadko stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 

NIEDOSTATECZNY Uczeń nie opanował treści na ocenę dopuszczającą, odmawia współpracy 
z nauczycielem i nie rozwiązuje żadnych zadań, nie uczestniczy w pracy 
w grupie, nie wypowiada się w j.angielskim, nie pisze , nie czyta, nie 
zadaje prostych pytań , nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania  
Uczeń nie zna zasad gramatyki i nie potrafi ułożyć prostego zdania lub 
układa w sposób niezrozumiały i chaotyczny 
Uczeń posługuje się bardzo skąpym zasobem słownictwa z danego działu 
Uczeń nie zna zasad: tworzenie i stosowanie czasów czasu present perfect 

 określenia czasu ever / never oraz since / for  
 tworzenie i stosowanie pytań z How long..? 

tworzenie i stosowanie zdań celowych z wyrażeniami to / in order to 
Uczeń nie wnosi wkład w pracę grupy , posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową, bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: 
domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z trudnością, nie rozumie 
tekstów zawierającego nieznane słowa i zwroty 

 
 UNIT 5 “REAL – LIFE HEROES” 

CELUJĄCA Uczeń posługuje się środkami językowymi i gramatycznymi bezbłędnie, 
posiada zakres słownictwa większy niż na ocenę bardzo dobry oraz spełnia 
kryteria na ocenę bardzo dobry 
Znajomość środków językowych: 
- Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE 
PRYWATNE i poprawnie i swobodnie się nim posługuje 
- Uczeń zna bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce: 

 tworzenie i stosowanie czasów czasu present perfect 
 określenia czasu ever / never oraz since / for  



 tworzenie i stosowanie pytań z How long..? 
 tworzenie i stosowanie zdań celowych z wyrażeniami to / in order 

to 
Słuchanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa intencje 
autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
określone informacje) i poprawnie: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 
 uzupełnia luki w tekście 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu oraz znajduje w tekście 
określone informacje) i poprawnie:  

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

Mówienie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
z łatwością wypowiada się na temat możliwości zebrania pieniędzy na 

wycieczkę szkolną 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące swoich doświadczeń 
z łatwością odgrywa krótki dialog (udział w imprezie charytatywne) na 

podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty 
(wyrażanie próśb, składanie propozycji) 
 z łatwością wypowiada się na temat polskich działaczy społecznych 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 

Pisanie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójny i logiczny post na blogu na temat akcji charytatywnej, 
uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane 
spójniki (to+ infinitive / in order to + infinitive) 

 z łatwością redaguje kilka zdań na temat osoby, którą podziwia 
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , posiada 
rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty  

BARDZO DOBRA Znajomość środków językowych: 
- Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE 
PRYWATNE i poprawnie i swobodnie się nim posługuje 
- Uczeń zna bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce: 

 tworzenie i stosowanie czasów czasu present perfect 



 określenia czasu ever / never oraz since / for  
 tworzenie i stosowanie pytań z How long..? 
 tworzenie i stosowanie zdań celowych z wyrażeniami to / in order 

to 
Słuchanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa intencje 
autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
określone informacje) i poprawnie: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 
 uzupełnia luki w tekście 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu oraz znajduje w tekście 
określone informacje) i poprawnie:  

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

Mówienie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
z łatwością wypowiada się na temat możliwości zebrania pieniędzy na 

wycieczkę szkolną 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące swoich doświadczeń 
z łatwością odgrywa krótki dialog (udział w imprezie charytatywne) na 

podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty 
(wyrażanie próśb, składanie propozycji) 
 z łatwością wypowiada się na temat polskich działaczy społecznych 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 

Pisanie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójny i logiczny post na blogu na temat akcji charytatywnej, 
uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane 
spójniki (to+ infinitive / in order to + infinitive) 

 z łatwością redaguje kilka zdań na temat osoby, którą podziwia 
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , posiada 
rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty  

 
 DOBRA Znajomość środków językowych: 

- Uczeń dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE PRYWATNE i na ogół 
poprawnie się nim posługuje, 



- Uczeń zna  dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce: 

 tworzenie i stosowanie czasów czasu present perfect 
 określenia czasu ever / never oraz since / for  
 tworzenie i stosowanie pytań z How long..? 
 tworzenie i stosowanie zdań celowych z wyrażeniami to / in order 

to 
Słuchanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa intencje 
autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
określone informacje) i robiąc nieliczne błędy: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 
 uzupełnia luki w tekście 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu oraz znajduje w tekście 
określone informacje) i robiąc nieliczne błędy:  

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

Mówienie: 
Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub 
popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:  
wypowiada kilka zdań na temat możliwości zebrania pieniędzy na 

wycieczkę szkolną  
pyta i odpowiada na pytania dotyczące swoich doświadczeń 
odgrywa krótki dialog (udział w imprezie charytatywne) na podstawie 

podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (wyrażanie próśb, 
składanie propozycji) 
 wypowiada kilka zdań na temat polskich działaczy społecznych 

przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych lub audiowizualnych 

przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 
angielskim 
Pisanie: 
Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub 
popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:  

 pisze w większości spójny i logiczny post na blogu na temat akcji 
charytatywnej, uwzględniając podane kwestie, a także 
wykorzystując podane spójniki (to+ infinitive / in order to + 
infinitive), redaguje kilka zdań na temat osoby, którą podziwia 

przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 
angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń w większości przypadków wnosi pozytywny wkład w pracę grupy 
, posiada rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty 

 



DOSTATECZNA Znajomość środków językowych: 
- Uczeń częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematów ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE PRYWATNE i 
posługuje się nim, często popełniając błędy, 
- Uczeń częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy: 

 tworzenie i stosowanie czasów czasu present perfect 
 określenia czasu ever / never oraz since / for  
 tworzenie i stosowanie pytań z How long..? 
 tworzenie i stosowanie zdań celowych z wyrażeniami to / in order 

to 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, 
określa kontekst wypowiedzi oraz znajduje w tekście określone 
informacje), i często popełniając błędy: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 
 uzupełnia luki w tekście 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym 
tekście (określa główną myśl tekstu oraz znajduje w tekście określone 
informacje) i często popełniając błędy: 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

Mówienie: 
Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując 
zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  

 wypowiada kilka prostych zdań na temat mozliwości zebrania 
pieniędzy na wycieczkę szkolną 

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące swoich 
doświadczeń 

 odgrywa krótki dialog (udział w imprezie charytatywne) na 
podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane 
zwroty (wyrażanie próśb, składanie propozycji) 

 wypowiada kilka prostych zdań na temat polskich działaczy 
społecznych 

 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje 
sformułowane w języku angielskim 

Pisanie: 
Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując 
zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  

 pisze miejscami niespójny i nielogiczny post na blogu na temat 
akcji charytatywnej, uwzględniając podane kwestie, a także 
wykorzystując niektóre podane spójniki (to+ infinitive / in order to 
+ infinitive) 

 redaguje kilka prostych zdań na temat osoby, którą podziwia 



częściowo przekazuje w języku angielskim informacje 
sformułowane w języku angielskim 

Reagowanie:. 
- Uczeń wnosi pewien wkład w pracę grupy , posiada ograniczoną 
świadomość językową, czasami stosuje strategie komunikacyjne: 
domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu w podstawowym stopniu 
rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty 

 
DOPUSZCZAJĄCA Znajomość środków językowych: 

- Uczeń słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE PRYWATNE i z 
trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy, 
- Uczeń słabo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i 
potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy: 

 tworzenie i stosowanie czasów czasu present perfect 
 określenia czasu ever / never oraz since / for  
 tworzenie i stosowanie pytań z How long..? 
 tworzenie i stosowanie zdań celowych z wyrażeniami to / in order 

to 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, 
określa kontekst wypowiedzi oraz znajduje w tekście określone 
informacje), i z trudnością, popełniając liczne błędy: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 
 uzupełnia luki w tekście 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (określa główną myśl tekstu oraz znajduje w tekście określone 
informacje), i z trudnością, popełniając liczne błędy: 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe i odpowiada na pytania 
dotyczące tekstu 

Mówienie: 
Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie 
uczeń:  

 z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat możliwości 
zebrania pieniędzy na wycieczkę szkolną 

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące 
swoich doświadczeń 

 z trudnością odgrywa krótki dialog (udział w imprezie 
charytatywne) odnosząc się do niektórych podanych informacji, 
sporadycznie wykorzystując podane zwroty (wyrażanie próśb, 
składanie propozycji) 

 z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat polskich 
działaczy społecznych 

 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
sformułowane w języku angielskim 



Pisanie: 
Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie 
uczeń  

 pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny post na blogu na 
temat akcji charytatywnej, uwzględniając podane kwestie, a także 
sporadycznie wykorzystując podane spójniki (to+ infinitive / in 
order to + infinitive) 

 z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat osoby, którą 
podziwia 

z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
sformułowane w języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy , posiada bardzo 
ograniczoną świadomość językową, bardzo rzadko stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 
 

NIEDOSTATECZNA Uczeń nie opanował treści na ocenę dopuszczającą, odmawia współpracy 
z nauczycielem i nie rozwiązuje żadnych zadań, nie uczestniczy w pracy 
w grupie, nie wypowiada się w j.angielskim, nie pisze , nie czyta, nie 
zadaje prostych pytań , nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania  
Uczeń nie zna zasad gramatyki i nie potrafi ułożyć prostego zdania lub 
układa w sposób niezrozumiały i chaotyczny 
Uczeń posługuje się bardzo skąpym zasobem słownictwa z danego działu 
Uczeń nie zna zasad:tworzenie i stosowanie czasów czasu present 
perfect,określenia czasu ever / never oraz since / for ,tworzenie i 
stosowanie pytań z How long..? 
tworzenie i stosowanie zdań celowych z wyrażeniami to / in order to 
Uczeń nie wnosi wkład w pracę grupy , posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową, bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: 
domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z trudnością, nie 
rozumie tekstów zawierającego nieznane słowa i zwroty 

 
 UNIT 6 “AMAZING JOURNEYS” 

CELUJĄCA Uczeń posługuje się środkami językowymi i gramatycznymi bezbłędnie, 
posiada zakres słownictwa większy niż na ocenę bardzo dobry oraz 
spełnia kryteria na ocenę bardzo dobry 
Znajomość środków językowych: 
- Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, 
CZŁOWIEK oraz poprawnie i swobodnie się nim posługuje: 

 zwroty związane z podróżowaniem i przymiotniki wyrażające 
uczucia i emocje, 

- Uczeń bardzo dobrze zna zasady  tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce: 

 tworzenie i stosowanie czasów present perfect i past simple 
 określenia ilości: some / any; much / many; a lot of; a little / a few 

z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 



wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje) i 
poprawnie: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu i wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, układa 
informacje w określonym porządku, określa intencje autora tekstu, 
określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl 
tekstu) 
Mówienie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące podróżowania 
z łatwością wymienia kilka rzeczy, które sprawiają, że czuje się 

szczęśliwy 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące rożnych doświadczeń, 

podając dodatkowe informacje 
z łatwością odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat podróży) na 

podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty  
 z łatwością wypowiada się na temat polskich szkoku kulturowego 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 

Pisanie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójny i logiczny opis podróży, uwzględniając podane 
kwestie, wykorzystując podane spójniki (first, then, next, after 
that, finally) 

 z łatwością redaguje kilka zdań na temat polskich potraw, 
zwyczajów i tradycji 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
 
- Uczeń zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , posiada 
rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty 

BARDZO DOBRA Znajomość środków językowych: 
- Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, 
CZŁOWIEK oraz poprawnie i swobodnie się nim posługuje: 

 zwroty związane z podróżowaniem i przymiotniki wyrażające 
uczucia i emocje, 

- Uczeń bardzo dobrze zna zasady  tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce: 

 tworzenie i stosowanie czasów present perfect i past simple 
 określenia ilości: some / any; much / many; a lot of; a little / a few 

z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi 



Słuchanie: 
Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje) i 
poprawnie: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu i wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, układa 
informacje w określonym porządku, określa intencje autora tekstu, 
określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl 
tekstu) 
Mówienie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące podróżowania 
z łatwością wymienia kilka rzeczy, które sprawiają, że czuje się 

szczęśliwy 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące rożnych doświadczeń, 

podając dodatkowe informacje 
z łatwością odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat podróży) na 

podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty  
 z łatwością wypowiada się na temat polskich szkoku kulturowego 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 

Pisanie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójny i logiczny opis podróży, uwzględniając podane 
kwestie, wykorzystując podane spójniki (first, then, next, after 
that, finally) 

 z łatwością redaguje kilka zdań na temat polskich potraw, 
zwyczajów i tradycji 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
 
- Uczeń zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , posiada 
rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty 

 
 DOBRA Znajomość środków językowych: 

- Uczeń dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, CZŁOWIEK oraz 
na ogół poprawnie się nim posługuje: 

 zwroty związane z podróżowaniem i przymiotniki wyrażające 
uczucia i emocje 

- Uczeń dobrze zna zasady tworzenia 
poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je 



stosować w praktyce 
 tworzenie i stosowanie czasów present perfect i past simple 
 określenia ilości: some / any; much / many; a lot of; a little / a few 

z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w 
wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje), i na ogół 
poprawnie lub popełniając nieliczne błędy: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu i wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, układa 
informacje w określonym porządku, określa intencje autora tekstu, określa 
kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) 
Mówienie: 
Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie 
(lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:  
pyta i odpowiada na pytania dotyczące podróżowania 
wymienia kilka rzeczy, które sprawiają, że czuje się szczęśliwy 
pyta i odpowiada na pytania dotyczące rożnych doświadczeń 
odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat podróży) na podstawie 

podanych informacji, wykorzystując podane zwroty  
 wypowiada kilka zdań na temat szkoku kulturowego 

przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 
wizualnych lub audiowizualnych 

przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 
angielskim 
Pisanie: 
Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie 
(lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:  

 pisze w większości spójny i logiczny opis podróży, uwzględniając 
podane kwestie, wykorzystując podane spójniki (first, then, next, 
after that, finally) 

 redaguje kilka zdań na temat polskich potraw, zwyczajów i tradycji 
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 
angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń w większości przypadków wnosi pozytywny wkład w pracę 
grupy , posiada rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje 
strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i 
z łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty 
 

 
DOSTATECZNA Znajomość środków językowych: 

- Uczeń częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, CZŁOWIEK i 
posługuje się nim, często popełniając błędy: 

 zwroty związane z podróżowaniem i przymiotniki wyrażające 
uczucia i emocje 



- Uczeń częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy 
 
Słuchanie: 

 Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w 
wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje - 
odpowiada na pytania dotyczące tekstu i wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie znaczenie niektórych kluczowych informacji zawartych 
w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, układa 
informacje w określonym porządku, określa intencje autora tekstu, określa 
kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) 
Mówienie: 
Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując 
zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące 
podróżowania 

 stosując proste zdania, wymienia kilka rzeczy, które sprawiają, że 
czuje się szczęśliwy 

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące rożnych 
doświadczeń 

 odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat podróży) na podstawie 
podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty 

 wypowiada kilka prostych zdań na temat szkoku kulturowego 
 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych lub audiowizualnych 
 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje 

sformułowane w języku angielskim 
Pisanie: 
Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując 
zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  

 pisze miejscami niespójny i nielogiczny opis podróży, 
uwzględniając podane kwestie, wykorzystując niektóre podane 
spójniki (first, then, next, after that, finally) 

 redaguje kilka prostych zdań na temat polskich potraw, zwyczajów 
i tradycji 

częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń wnosi pewien wkład w pracę grupy , posiada ograniczoną 
świadomość językową, czasami stosuje strategie komunikacyjne: 
domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu w podstawowym stopniu 
rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA Znajomość środków językowych: 

- Uczeń słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, CZŁOWIEK i z 
trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy: 



 zwroty związane z podróżowaniem i przymiotniki wyrażające 
uczucia i emocje 

- Uczeń częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając liczne 
błędy 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście (znajduje w tekście określone informacje 
Czytanie: 
- Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (znajduje w tekście określone informacje, układa informacje w 
określonym porządku, określa intencje autora tekstu, określa kontekst 
wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu  
Mówienie: 
Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie 
uczeń:  

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące 
podróżowania 

 z trudnością, stosując proste zdania, wymienia rzeczy, które 
sprawiają, że czuje się szczęśliwy  

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące 
rożnych doświadczeń 

 z trudnością odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat podróży) 
odnosząc się do niektórych podanych informacji, i sporadycznie 
wykorzystując podane zwroty  

 z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat szkoku 
kulturowego 

 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
sformułowane w języku angielskim 

 
Pisanie: 
Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie 
uczeń  

 pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny opis podróży, 
uwzględniając podane kwestie, a także sporadycznie 
wykorzystując podane spójniki (first, then, next, after that, finally) 

 z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat polskich 
potraw, zwyczajów i tradycji 

z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
sformułowane w języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy , posiada bardzo 
ograniczoną świadomość językową, bardzo rzadko stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 
 
 



NIEDOSTATECZNA Uczeń nie opanował treści na ocenę dopuszczającą, odmawia współpracy 
z nauczycielem i nie rozwiązuje żadnych zadań, nie uczestniczy w pracy 
w grupie, nie wypowiada się w j.angielskim, nie pisze , nie czyta, nie 
zadaje prostych pytań , nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania  
Uczeń nie zna zasad gramatyki i nie potrafi ułożyć prostego zdania lub 
układa w sposób niezrozumiały i chaotyczny 
Uczeń posługuje się bardzo skąpym zasobem słownictwa z danego działu 
Uczeń nie wnosi wkład w pracę grupy , posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową, bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: 
domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z trudnością, nie rozumie 
tekstów zawierającego nieznane słowa i zwroty 

 
 UNIT 7 “ FILMS” 

CELUJĄCA Uczeń posługuje się środkami językowymi i gramatycznymi bezbłędnie, 
posiada zakres słownictwa większy niż na ocenę bardzo dobry oraz spełnia 
kryteria na ocenę bardzo dobry 
Znajomość środków językowych:  
- Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów KULTURA, ŻYCIE PRYWATNE i 
poprawnie i swobodnie się nim posługuje: 

 słownictwo i zwroty związane z filmami 
 rzeczowniki tworzone od czasowników 

- Uczeń bardzo dobrze zna zasady  tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować w praktyce 

 tworzenie i stosowanie konstrukcji z will, be going to oraz czasu 
present continuous  

 tworzenie i stosowanie pierwszego okresu warunkowego 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w 
tekście określone informacje) i poprawnie: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 wskazuje prawidłową odpowiedź 
 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl tekstu, określa kontekst wypowiedzi) i poprawnie: 

  wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 
 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

Mówienie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące ulubionego filmu 
z łatwością wypowiada się na temat przyszłości kina 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące przyszłych wydarzeń 
z łatwością odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat filmu) na podstawie 

podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (pytanie o opinie 
oraz wyrażanie opinii) 

z łatwością wypowiada się na temat polskiego kina i nagród filmowych 
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych lub audiowizualnych 



z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 

Pisanie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójną i logiczną recenzję filmu, uwzględniając podane 
kwestie, a także wykorzystując podane zwroty (wyrażanie opinii) 

 z łatwością redaguje kilka zdań na temat swoich planów na 
przyszłość 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , posiada 
rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty 
 

BARDZO DOBRA Znajomość środków językowych:  
- Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów KULTURA, ŻYCIE PRYWATNE i 
poprawnie i swobodnie się nim posługuje: 

 słownictwo i zwroty związane z filmami 
 rzeczowniki tworzone od czasowników 

- Uczeń bardzo dobrze zna zasady  tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować w praktyce 

 tworzenie i stosowanie konstrukcji z will, be going to oraz czasu 
present continuous  

 tworzenie i stosowanie pierwszego okresu warunkowego 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w 
tekście określone informacje) i poprawnie: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 wskazuje prawidłową odpowiedź 
 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl tekstu, określa kontekst wypowiedzi) i poprawnie: 

  wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 
 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

Mówienie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące ulubionego filmu 
z łatwością wypowiada się na temat przyszłości kina 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące przyszłych wydarzeń 
z łatwością odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat filmu) na podstawie 

podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (pytanie o opinie 
oraz wyrażanie opinii) 

z łatwością wypowiada się na temat polskiego kina i nagród filmowych 
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 



materiałach wizualnych lub audiowizualnych 
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 

języku angielskim 
Pisanie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójną i logiczną recenzję filmu, uwzględniając podane 
kwestie, a także wykorzystując podane zwroty (wyrażanie opinii) 

 z łatwością redaguje kilka zdań na temat swoich planów na 
przyszłość 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , posiada 
rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty 
 

 
 DOBRA Znajomość środków językowych: 

- Uczeń dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów KULTURA, ŻYCIE PRYWATNE i na ogół poprawnie się 
nim posługuje 

 słownictwo i zwroty związane z filmami 
 rzeczowniki tworzone od czasowników 

- Uczeń dobrze zna zasady tworzenia 
poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować 
w praktyce: 
- Uczeń bardzo dobrze zna zasady  tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować w praktyce 

 tworzenie i stosowanie konstrukcji z will, be going to oraz czasu 
present continuous  

 tworzenie i stosowanie pierwszego okresu warunkowego 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w 
wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście 
określone informacje), i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu, wskazuje prawidłową 
odpowiedź, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl tekstu, określa kontekst wypowiedzi) i na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy: 

 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości i 
odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

Mówienie: 
Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub 
popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:  
pyta i odpowiada na pytania dotyczące ulubionego filmu 
wypowiada kilka zdań na temat przyszłości kina 



pyta i odpowiada na pytania dotyczące przyszłych wydarzeń 
odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat filmu) na podstawie podanych 

informacji, wykorzystując podane zwroty (pytanie o opinie oraz 
wyrażanie opinii) 

wypowiada kilka zdań na temat polskiego kina i nagród filmowych 
przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych lub audiowizualnych 
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 
angielskim 
Pisanie: 
Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub 
popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:  

 pisze w większości spójną i logiczną recenzję filmu, uwzględniając 
podane kwestie, a także wykorzystując podane zwroty (wyrażanie 
opinii) 

 redaguje kilka zdań na temat swoich planów na przyszłość 
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 
angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń w większości przypadków wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , 
posiada rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty 

 
DOSTATECZNA Znajomość środków językowych: 

- Uczeń częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematów KULTURA, ŻYCIE PRYWATNE i posługuje się nim, 
często popełniając błędy 
- Uczeń częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy 

 tworzenie i stosowanie konstrukcji z will, be going to oraz czasu 
present continuous  

 tworzenie i stosowanie pierwszego okresu warunkowego 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone 
informacje), i często popełniając błędy: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu, wskazuje prawidłową 
odpowiedź, wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym 
tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl 
tekstu, określa kontekst wypowiedzi) i często popełniając błędy: 

 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości i 
odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

Mówienie: 
Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując 
zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące 
ulubionego filmu 



 wypowiada kilka zdań na temat przyszłości kina 
 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące 

przyszłych wydarzeń 
 odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat filmu) na podstawie 

podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty 
(pytanie o opinie oraz wyrażanie opinii) 

 wypowiada kilka prostych zdań na temat polskiego kina i nagród 
filmowych 

 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje 
sformułowane w języku angielskim 

Pisanie: 
Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując 
zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  

 pisze miejscami niespójną i nielogiczną recenzję filmu, 
uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując niektóre 
podane zwroty (wyrażanie opinii) 

 redaguje kilka prostych zdań na temat swoich planów na przyszłość 
częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń wnosi pewien wkład w pracę grupy , posiada ograniczoną 
świadomość językową, czasami stosuje strategie komunikacyjne: 
domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu w podstawowym stopniu 
rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty 
 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA Znajomość środków językowych: 

- Uczeń słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów KULTURA, ŻYCIE PRYWATNE i z trudnością się nim, 
posługuje, popełniając liczne błędy 
- Uczeń słabo zna zasady tworzenia 
poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w 
praktyce, popełniając liczne błędy: 

 tworzenie i stosowanie konstrukcji z will, be going to oraz czasu 
present continuous  

 tworzenie i stosowanie pierwszego okresu warunkowego 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone 
informacje), i z trudnością, popełniając liczne błędy: odpowiada na pytania 
dotyczące tekstu, wskazuje prawidłową odpowiedź, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe 
Czytanie: 
- Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl 
tekstu, określa kontekst wypowiedzi), i z trudnością, popełniając liczne 
błędy: 



 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości i 
odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

Mówienie: 
Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie 
uczeń:  

 pyta i odpowiada na niektóre pytania dotyczące ulubionego filmu 
 z trudnością wypowiada się na temat przyszłości kina 
 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące 

przyszłych wydarzeń 
 z trudnością odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat filmu) 

odnosząc się do niektórych podanych informacji, i sporadycznie 
wykorzystując podane zwroty (pytanie o opinie oraz wyrażanie 
opinii) 

 z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat polskiego 
kina i nagród filmowych 

 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
sformułowane w języku angielskim 

Pisanie: 
Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie 
uczeń:  

 pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną recenzję filmu, 
uwzględniając podane kwestie, a także sporadycznie wykorzystując 
podane zwroty (wyrażanie opinii) 

 z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat swoich planów 
na przyszłość 

z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
sformułowane w języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy , posiada bardzo 
ograniczoną świadomość językową, bardzo rzadko stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 

NIEDOSTATECZNY Uczeń nie opanował treści na ocenę dopuszczającą, odmawia współpracy z 
nauczycielem i nie rozwiązuje żadnych zadań, nie uczestniczy w pracy w 
grupie, nie wypowiada się w j.angielskim, nie pisze , nie czyta, nie zadaje 
prostych pytań , nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania  
Uczeń nie zna zasad gramatyki i nie potrafi ułożyć prostego zdania lub 
układa w sposób niezrozumiały i chaotyczny 
Uczeń posługuje się bardzo skąpym zasobem słownictwa z danego działu 
Uczeń nie zna zasad :tworzenie i stosowanie konstrukcji z will, be going to 
oraz czasu present continuous ,tworzenie i stosowanie pierwszego okresu 
warunkowego 
Uczeń nie wnosi wkład w pracę grupy , posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową, bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: 
domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z trudnością, nie rozumie 
tekstów zawierającego nieznane słowa i zwroty 

 



 UNIT 8 “OUR FRIENDS” 
CELUJĄCA Uczeń posługuje się środkami językowymi i gramatycznymi bezbłędnie, 

posiada zakres słownictwa większy niż na ocenę bardzo dobry oraz spełnia 
kryteria na ocenę bardzo dobry 
Znajomość środków językowych: 
- Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu ŻYCIE PRYWATNE i poprawnie i 
swobodnie się nim posługuje: 

 zwroty związane z życiem towarzyskim i zwroty z czasownikami 
- Uczeń bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce: 

 stosowanie czasowników modalnych must, mustn’t, have to, should, 
tworzenie i stosowanie drugiego okresu warunkowego 

Słuchanie: 
Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, określa kontekst 
wypowiedzi) i poprawnie: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 uzupełnia luki w zdaniach 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i 
nieformalny styl tekstu, określa kontekst tekstu) i poprawnie: 

 dopasowuje nagłówki do fragmentów tekstu i odpowiada na pytania 
dotyczące tekstu 

 dopasowuje zdania do luk w tekście i wskazuje prawidłową 
odpowiedź spośród podanych możliwości 

Mówienie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące spotkania ze sławną 

osobą 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące zwyczajów w różnych 

krajach 
z łatwością odgrywa krótki dialog (rozmowa na przyjęciu) na podstawie 

podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (opisywanie ludzi) 
 z łatwością wypowiada się na temat stereotypów o Polakch 

z łatwością wypowiada się na temat organizacji czasu podczas wymiany 
szkolnej 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 

Pisanie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójny i logiczny list formalny, uwzględniając podane kwestie, 
wykorzystując podane określenia (although, however, in addition, 
furthermore) 



 z łatwością redaguje kilka zdań na temat hipotetycznej sytuacji 
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , posiada 
rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty 

BARDZO DOBRA Znajomość środków językowych: 
- Uczeń bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu ŻYCIE PRYWATNE i poprawnie i 
swobodnie się nim posługuje: 

 zwroty związane z życiem towarzyskim i zwroty z czasownikami 
- Uczeń bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce: 

 stosowanie czasowników modalnych must, mustn’t, have to, should, 
tworzenie i stosowanie drugiego okresu warunkowego 

Słuchanie: 
Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, określa kontekst 
wypowiedzi) i poprawnie: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 uzupełnia luki w zdaniach 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i 
nieformalny styl tekstu, określa kontekst tekstu) i poprawnie: 

 dopasowuje nagłówki do fragmentów tekstu i odpowiada na pytania 
dotyczące tekstu 

 dopasowuje zdania do luk w tekście i wskazuje prawidłową 
odpowiedź spośród podanych możliwości 

Mówienie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące spotkania ze sławną 

osobą 
z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące zwyczajów w różnych 

krajach 
z łatwością odgrywa krótki dialog (rozmowa na przyjęciu) na podstawie 

podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (opisywanie ludzi) 
 z łatwością wypowiada się na temat stereotypów o Polakch 

z łatwością wypowiada się na temat organizacji czasu podczas wymiany 
szkolnej 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 

Pisanie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 



podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 
 pisze spójny i logiczny list formalny, uwzględniając podane kwestie, 

wykorzystując podane określenia (although, however, in addition, 
furthermore) 

 z łatwością redaguje kilka zdań na temat hipotetycznej sytuacji 
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w 
języku angielskim 
Reagowanie:. 
 Uczeń zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , 
posiada rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty 

                         
DOBRA Znajomość środków językowych: 

- Uczeń dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ŻYCIE PRYWATNE i na ogół poprawnie się nim posługuje 
- Uczeń dobrze zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i 
na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce: 

 stosowanie czasowników modalnych must, mustn’t, have to, should, 
tworzenie i stosowanie drugiego okresu warunkowego 

Słuchanie: 
Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w 
wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, określa kontekst 
wypowiedzi), i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 uzupełnia luki w zdaniach 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 

Czytanie: 
- Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i 
nieformalny styl tekstu, określa kontekst tekstu) i na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy: 

 dopasowuje nagłówki do fragmentów tekstu i odpowiada na pytania 
dotyczące tekstu 

 dopasowuje zdania do luk w tekście i wskazuje prawidłową 



odpowiedź spośród podanych możliwości 
Mówienie: 
Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub 
popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:  
pyta i odpowiada na pytania dotyczące spotkania ze sławną osobą 
pyta i odpowiada na pytania dotyczące zwyczajów w różnych krajach 
odgrywa krótki dialog (rozmowa na przyjęciu) na podstawie podanych 

informacji, wykorzystując podane zwroty (opisywanie ludzi) 
 wypowiada kilka zdań na temat stereotypów o Polakch 

wypowiada kilka zdań na temat organizacji czasu podczas wymiany szkolnej 
przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych lub audiowizualnych 
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 
angielskim 
Pisanie: 
Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub 
popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:  

 pisze w większości spójny i logiczny list formalny, uwzględniając 
podane kwestie, wykorzystując podane określenia (although, 
however, in addition, furthermore) 

 redaguje kilka zdań na temat hipotetycznej sytuacji  
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 
angielskim 
Reagowanie:. 
- Uczeń w większości przypadków wnosi pozytywny wkład w pracę grupy , 
posiada rozwiniętą świadomość językową, z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z 
łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty 

 
DOSTATECZNA Znajomość środków językowych: 

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie 
tematu ŻYCIE PRYWATNE i posługuje się nim, często popełniając błędy: 
zwroty związane z życiem towarzyskim,zwroty z czasownikami 
częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i 
potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy 
poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w 
praktyce, popełniając liczne błędy 
 stosowanie czasowników modalnych must, mustn’t, have to, should 
Słuchanie: 
Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym 
tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl 
wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi), i 
często popełniając błędy: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 uzupełnia luki w zdaniach 
Czytanie: 
rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście 
(znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i nieformalny styl 
tekstu, określa kontekst tekstu) i często popełniając błędy: 



 dopasowuje nagłówki do fragmentów tekstu 
 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 dopasowuje zdania do luk w tekście 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych 

możliwościdopasowuje nagłówki do fragmentów tekstu 
 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 dopasowuje zdania do luk w tekście 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 

Mówienie: 
Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując 
zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym 
/ bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące spotkania 
ze sławną osobą 

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące zwyczajów 
w różnych krajach 

 wypowiada kilka prostych zdań na temat  organizacji czasu podczas 
wymiany szkolnej 

 odgrywa krótki dialog (rozmowa na przyjęciu) na podstawie 
podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty 
(opisywanie ludzi) 

 wypowiada kilka prostych zdań na temat stereotypów o Polakch 
 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych lub audiowizualnych 
 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane 
w języku angielskim 
Pisanie: 

 redaguje kilka zdań na temat hipotetycznej sytuacji  
 przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 

angielskim  
Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując 
zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym 
/ bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  
 pisze miejscami niespójny i nielogiczny list formalny, uwzględniając 
podane kwestie, wykorzystując niektóre podane określenia (although, 
however, in addition, furthermore) 
Reagowanie:. 

 posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, 
które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym 
(świadomość narodowa) 

 posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a 
obcą  

 
DOPUSZCZAJĄCA słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie 

tematu ŻYCIE PRYWATNE i z trudnością się nim, posługuje, popełniając 
liczne błędy 

 zwroty związane z życiem towarzyskim,zwroty z 
czasownikami,słabo zna zasady tworzenia 

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w 
praktyce, popełniając liczne błędy 

 stosowanie czasowników modalnych must, mustn’t, have to, should 



 tworzenie i stosowanie drugiego okresu warunkowego 
Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl 
wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi), i 
z trudnością, popełniając liczne błędy: 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 uzupełnia luki w zdaniach 

 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 
rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście 
(znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i nieformalny styl 
tekstu, określa kontekst tekstu), i z trudnością, popełniając liczne błędy: 

 dopasowuje nagłówki do fragmentów tekstu 
 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 dopasowuje zdania do luk w tekście 

 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości 
Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując 
zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym 
/ bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  
 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące spotkania 
ze sławną osobą 

 wypowiada kilka prostych zdań na temat  organizacji czasu podczas 
wymiany szkolnejpyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania 
dotyczące zwyczajów w różnych krajach 

 odgrywa krótki dialog (rozmowa na przyjęciu) na podstawie 
podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty 
(opisywanie ludzi) 

 wypowiada kilka prostych zdań na temat stereotypów o Polakch 
 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych lub audiowizualnych 
 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane 

w języku angielskim 
opełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie 
uczeń:  

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące 
spotkania ze sławną osobą 

 z trudnością wypowiada  kilka prostych zdań na temat organizacji 
czasu podczas wymiany szkolnej 

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące 
zwyczajów w różnych krajach 

 z trudnością odgrywa krótki dialog (rozmowa na przyjęciu) odnosząc 
się do niektórych podanych informacji, i sporadycznie wykorzystując 
podane zwroty (opisywanie ludzi) 

 z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat stereotypów o 
Polakch 

 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
sformułowane w języku angielskim 

 pisze miejscami niespójny i nielogiczny list formalny, uwzględniając 



podane kwestie, wykorzystując niektóre podane określenia (although, 
however, in addition, furthermore) 

 redaguje kilka prostych zdań na temat hipotetycznej sytuacji 
 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane 

w języku angielskim 
 Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując 

ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym poziomie uczeń: 

 pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny list formalny, 
uwzględniając podane kwestie, a także sporadycznie wykorzystując 
podane określenia (although, however, in addition, furthermore) 

 z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat hipotetycznej 
sytuacji 

 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
sformułowane w języku angielskim  

NIEDOSTATECZNA Uczeń nie opanował treści na ocenę dopuszczającą, odmawia współpracy z 
nauczycielem i nie rozwiązuje żadnych zadań, nie uczestniczy w pracy w 
grupie, nie wypowiada się w j.angielskim, nie pisze , nie czyta, nie zadaje 
prostych pytań , nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania  
Uczeń nie zna zasad gramatyki i nie potrafi ułożyć prostego zdania lub 
układa w sposób niezrozumiały i chaotyczny 
Uczeń posługuje się bardzo skąpym zasobem słownictwa z danego działu 
Uczeń nie wnosi wkład w pracę grupy , posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową, bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: 
domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z trudnością, nie rozumie 
tekstów zawierającego nieznane słowa i zwroty 

 
UNIT 9 „ MAKING MUSIC” 

CELUJĄCY Uczeń posługuje się środkami językowymi i gramatycznymi bezbłędnie, 
posiada zakres słownictwa większy niż na ocenę bardzo dobry oraz spełnia 
kryteria na ocenę bardzo dobry 
mość środków językowych:bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, CZŁOWIEK 
oraz poprawnie i swobodnie się nim posługuje 
słownictwo i zwroty związane z muzyką 
przymiotniki z przedrostkami un-, im-, il- 
bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur gramatycznych i 
potrafi poprawnie je stosować w praktyce 

 tworzenie i stosowanie strony biernej w czasach present simple i past 
simple,  

 tworzenie i stosowanie I rozróżnianie czasów present simple, present 
continuous, past simple, past continuous, present perfect, will 
Słuchanie:Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny 
i nieformalny styl wypowiedzi) i poprawnie: 

 uzupełnia luki w zdaniach 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych informacji 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
Czytanie:rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 



przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl tekstu, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami 
tekstu, określa kontekst tekstu) i poprawnie: 

 dopasowuje nagłówki do fragmentów tekstu 
 dopasowuje zdania do luk w tekście 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych informacji 

 dopasowuje osoby do informacji 
Mówienie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące muzyki 
 z łatwością wymienia kilka argumentów za korzytsaniem ze 

streamingu oraz przeciw tej formie sluchania muzyki 
 z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące życia codziennego 
 z łatwością odgrywa krótki dialog (wyjście na koncert) na podstawie 

podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (zgadzanie się i 
niezgadzanie) 

 z łatwością wypowiada się na temat polskiej muzyki i muzyków 
 z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych lub audiowizualnych 
 z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane 
w języku angielskim 
Pisanie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójny i logiczny email z zaproszeniem, uwzględniając podane 
kwestie, a także wykorzystując podane zwroty (zapraszanie) 

 z łatwością redaguje kilka zdań na swój temat, stosując różne czasy 
 z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane 

w języku angielskim 
 
Reagowanie:.posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, 
które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (muzyka) 
posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą 

 
BARDZO DOBRA Znajomość środków językowych:bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej 

zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, CZŁOWIEK 
oraz poprawnie i swobodnie się nim posługuje 
słownictwo i zwroty związane z muzyką 
przymiotniki z przedrostkami un-, im-, il- 
bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur gramatycznych i 
potrafi poprawnie je stosować w praktyce 

 tworzenie i stosowanie strony biernej w czasach present simple i 
past simple,  

 tworzenie i stosowanie I rozróżnianie czasów present simple, 
present continuous, past simple, past continuous, present perfect, will 
Słuchanie:Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte 
w wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia 
formalny i nieformalny styl wypowiedzi) i poprawnie: 

 uzupełnia luki w zdaniach 



 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych informacji 
 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
Czytanie:rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl tekstu, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami 
tekstu, określa kontekst tekstu) i poprawnie: 

 dopasowuje nagłówki do fragmentów tekstu 
 dopasowuje zdania do luk w tekście 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych informacji 

 dopasowuje osoby do informacji 
Mówienie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące muzyki 
 z łatwością wymienia kilka argumentów za korzytsaniem ze 

streamingu oraz przeciw tej formie sluchania muzyki 
 z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące życia 

codziennego 
 z łatwością odgrywa krótki dialog (wyjście na koncert) na 

podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty 
(zgadzanie się i niezgadzanie) 

 z łatwością wypowiada się na temat polskiej muzyki i muzyków 
 z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych lub audiowizualnych 
 z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje 
sformułowane w języku angielskim 
Pisanie: 
Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń: 

 pisze spójny i logiczny email z zaproszeniem, uwzględniając 
podane kwestie, a także wykorzystując podane zwroty (zapraszanie) 

 z łatwością redaguje kilka zdań na swój temat, stosując różne czasy 
 z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje 

sformułowane w języku angielskim 
 
Reagowanie:.posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i 
kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym 
(muzyka) 
posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą 
 
 

 
  DOBRA Znajomość środków językowych:dobrze zna podstawowe / bardziej 

zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, CZŁOWIEK 
oraz na ogół poprawnie się nim posługuje 
słownictwo i zwroty związane z muzyką 
przymiotniki z przedrostkami un-, im-, il- 
dobrze zna zasady tworzenia 

 tworzenie i stosowanie strony biernej w czasach present simple i 
past simple,  

 tworzenie i stosowanie I rozróżnianie czasów present simple, 



present continuous, past simple, past continuous, present perfect, will 
Słuchanie:Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w 
wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia 
formalny i nieformalny styl wypowiedzi), i na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy: 

 uzupełnia luki w zdaniach 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych informacji 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
Czytanie:rozumie większość kluczowych informacji zawartych w 
przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl tekstu, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami 
tekstu, określa kontekst tekstu) i na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy: 

 dopasowuje nagłówki do fragmentów tekstu 
 dopasowuje zdania do luk w tekście 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych informacji 

 dopasowuje osoby do informacji 
Mówienie: 
Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub 
popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:  

 pyta i odpowiada na pytania dotyczące muzyki 
 wymienia kilka argumentów za korzytsaniem ze streamingu oraz 

przeciw tej formie sluchania muzyki  
 pyta i odpowiada na pytania dotyczące życia codziennego 
 odgrywa krótki dialog (wyjście na koncert) na podstawie podanych 

informacji, wykorzystując podane zwroty (zgadzanie się i 
niezgadzanie) 

 wypowiada kilka zdań na temat polskiej muzyki i muzyków 
 przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych lub audiowizualnych 
 przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 
angielskim 
Pisanie:Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub 
popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:  

 pisze w większości spójny i logiczny email z zaproszeniem, 
uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane 
zwroty (zapraszanie) 

 redaguje kilka zdań na swój temat, stosując różne czasy 
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 
angielskim  
 
Reagowanie:.posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą 
własną a obcą  
 

DOSTATECZNY Znajomość środków językowych:częściowo zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, CZŁOWIEK i 
posługuje się nim, często popełniając błędy 
słownictwo i zwroty związane z muzyką 



przymiotniki z przedrostkami un-, im-, il- 
poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować 
w praktyce 

 tworzenie i stosowanie strony biernej w czasach present simple i past 
simple,  

 tworzenie i stosowanie I rozróżnianie czasów present simple, present 
continuous, past simple, past continuous, present perfect, will 
Słuchanie:Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w 
wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny 
i nieformalny styl wypowiedzi), i często popełniając błędy: 

 uzupełnia luki w zdaniach 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych informacji 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
Czytanie:rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym 
tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl 
tekstu, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, 
określa kontekst tekstu) i często popełniając błędy: 

 dopasowuje nagłówki do fragmentów tekstu 
 dopasowuje zdania do luk w tekście 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych informacji 

 dopasowuje osoby do informacji 
Mówienie: 
Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując 
zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym 
/ bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące muzyki 
 stosując proste zdania, wymienia kilka argumentów za korzytsaniem 

ze streamingu oraz przeciw tej formie sluchania muzyki 
 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące życia 

codziennego 
 odgrywa krótki dialog (wyjście na koncert) na podstawie podanych 

informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty (zgadzanie się i 
niezgadzanie) 

 wypowiada kilka prostych zdań na temat polskiej muzyki i muzyków 
 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych lub audiowizualnych 
 częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane 
w języku angielskim 
Pisanie:Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i 
stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na 
podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:  
pisze miejscami niespójny i nielogiczny email z zaproszeniem, 
uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując niektóre podane 
zwroty (zapraszanie),częściowo przekazuje w języku angielskim informacje 
sformułowane w języku angielskim 
 
Reagowanie:.posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i 
kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym 
(muzyka) 
posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą  



DOPUSZCZAJĄCY Znajomość środków językowych:słabo zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, CZŁOWIEK i 
z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy 
słownictwo i zwroty związane z muzyką 
przymiotniki z przedrostkami un-, im-, il- 
częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i 
potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy,słabo zna zasady 
tworzenia 
poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w 
praktyce, popełniając liczne błędy 

 tworzenie i stosowanie strony biernej w czasach present simple i past 
simple,  

 tworzenie i stosowanie I rozróżnianie czasów present simple, present 
continuous, past simple, past continuous, present perfect, will 
 
Słuchanie:Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa 
główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny 
i nieformalny styl wypowiedzi), i z trudnością, popełniając liczne błędy: 

 uzupełnia luki w zdaniach 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych informacji 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
Czytanie:rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl 
tekstu, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, 
określa kontekst tekstu), i z trudnością, popełniając liczne błędy: 

 dopasowuje nagłówki do fragmentów tekstu 
 dopasowuje zdania do luk w tekście 
 wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych informacji 

 dopasowuje osoby do informacji 
Mówienie: 
Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie 
uczeń:  

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące 
muzyki 

 z trudnością, stosując proste zdania, wymienia kilka argumentów za 
korzytsaniem ze streamingu oraz przeciw tej formie sluchania 
muzyki 

 pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące 
życia codziennego 

 z trudnością odgrywa krótki dialog (wyjście na koncert) odnosząc się 
do niektórych podanych informacji, i sporadycznie wykorzystując 
podane zwroty (zgadzanie się i niezgadzanie) 

 z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat polskiej 
muzyki i muzyków 

 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych 

 z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
sformułowane w języku angielskim 
Pisanie:Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując 



ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeń:  

 pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny email z zaproszeniem, 
uwzględniając podane kwestie, a także sporadycznie wykorzystując 
podane zwroty (zapraszanie) 

 z trudnością redaguje kilka prostych zdań na swój temat, stosując 
różne czasy 

z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje 
sformułowane w języku angielskim  
Reagowanie:.posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i 
kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym 
(muzyka) 
posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą  

NIEDOSTATECZNY Uczeń nie opanował treści na ocenę dopuszczającą, odmawia współpracy z 
nauczycielem i nie rozwiązuje żadnych zadań, nie uczestniczy w pracy w 
grupie, nie wypowiada się w j.angielskim, nie pisze , nie czyta, nie zadaje 
prostych pytań , nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania  
Uczeń nie zna zasad gramatyki i nie potrafi ułożyć prostego zdania lub 
układa w sposób niezrozumiały i chaotyczny 
Uczeń posługuje się bardzo skąpym zasobem słownictwa z danego działu 

NIE tworzy i stosuje strony biernej w czasach present simple i past 
simple,  

NIE tworzy i stosuje I nie rozróżnia czasów present simple, present 
continuous, past simple, past continuous, present perfect, will 
Uczeń nie wnosi wkład w pracę grupy , posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową, bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: 
domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu i z trudnością, nie rozumie 
tekstów zawierającego nieznane słowa i zwroty 

 
 



 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego:klasa II gimnazjum 
 

Ocena                                   Treści nauczania – wymagania szczegółowe zgodne z 
podstawą programową: 
 

 FREE TIME 

       
CELUJĄCA 

 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby 
spędzania czasu wolnego, również spoza materiału podręcznikowego 

 bezbłędnie uzupełnia zdania poznanymi wyrażeniami  
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście 

określone informacje 
 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia (spędzanie czasu wolnego) oraz wyraża swoje 
opinie 

 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl tekstu i 
znajduje w tekście określone informacje 

 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki 
stresu wśród nastolatków, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 bezbłędnie łączy podane wyrazy, tworząc wyrażenia 
 doskonale zna czas present simple i bezbłędnie stosuje go w zdaniach 
 doskonale zna przysłówki częstotliwości never, hardly ever, sometimes, 

often, usually, always  
i bezbłędnie stosuje je w zdaniach 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 doskonale zna czas present continuous i bezbłędnie stosuje go w 

zdaniach 
 z łatwością i bezbłędnie dzieli podane okoliczniki czasu na te używane z 

czasem present simple  
i te używane z czasem present continuous 
 pracując w parach, z łatwością uzyskuje i bezbłędnie przekazuje 

informacje 
 z łatwością i bezbłędnie odpowiada na pytania do zdjęćia 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście 

określone informacje 
 
 

 bezbłędnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje zwroty: Do you fancy watching …?, 

Let’s get some …, Good idea., No, that’s boring. 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycje i sugestie (formy spędzenia czasu wolnego 
 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym cechy 

charakteru, również spoza materiału podręcznikowego 
 z łatwością i bezbłędnie wybiera odpowiednie cechy charakteru w 

oparciu o ilustracje 
 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie opisuje ludzi (swoje cechy 

charakteru) 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście 



określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki 

celebrytów i ich zainteresowań, które zostało zastosowane w tekście 
pisanym 

 doskonale zna reguły użycia rzeczowników odsłownych i bezbłędnie 
stosuje je w zdaniach  

 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża swoje preferencje i pyta o preferencje innych oraz 
opisuje swoje upodobania 

 bezbłędnie stosuje spójniki because, so i although 
 bezbłędnie tworzy wypowiedź pisemną – profil osobowy, w którym 

opisuje ludzi (przedstawia siebie), opisuje wydarzenia życia codziennego 
oraz wyraża swoje preferencje 

          BARDZO 
          DOBRA 

 zna i posługuje się podanym słownictwem nazywającym sposoby 
spędzania czasu wolnego 

 poprawnie uzupełnia zdania poznanymi wyrażeniami 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i 

wyjaśnienia (spędzanie czasu wolnego) oraz wyraża swoje opinie 
 rozumie tekst pisany: poprawnie określa główną myśl tekstu i znajduje w 

tekście określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki stresu wśród nastolatków, 

które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 poprawnie łączy podane wyrazy, tworząc wyrażenia 

 zna czas present simple i poprawnie stosuje go w zdaniach 
 zna przysłówki częstotliwości never, hardly ever, sometimes, often, 

usually, always i poprawnie stosuje je w zdaniach 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 

 zna czas present continuous i poprawnie stosuje go w zdaniach 
 poprawnie dzieli podane okoliczniki czasu na te używane z czasem 

present simple i te używane z czasem present continuous 
 pracując w parach, uzyskuje i poprawnie przekazuje informacje 
 poprawnie odpowiada na pytania do zdjęć 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź 
 zna i poprawnie stosuje zwroty: Do you fancy watching …?, Let’s get 

some …, Good idea., No, that’s boring. 
 pracując w parach, poprawnie proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje 

i sugestie (formy spędzenia czasu wolnego) 
 rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

 zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki tenisa, które zostało 
zastosowane w tekście pisanym 

 poprawnie przekazuje informacje i opisuje miejsca (wydarzenia sportowe 
w Polsce) 
 zna i posługuje się podanym słownictwem nazywającym cechy 



charakteru 
 poprawnie wybiera odpowiednie cechy charakteru w oparciu o ilustracje 
 pracując w parach, poprawnie opisuje ludzi (swoje cechy charakteru) 
 rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

 zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki celebrytów i ich 
zainteresowań, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

          DOBRA  zazwyczaj zna i posługuje się podanym słownictwem nazywającym 
sposoby spędzania czasu wolnego, popełniając nieliczne błędy 

 przeważnie poprawnie uzupełnia zdania poznanymi wyrażeniami 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie 

znajduje w tekście określone informacje 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

(spędzanie czasu wolnego) oraz wyraża swoje opinie, popełniając przy 
tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: określa główną myśl 
tekstu i znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym 
nieliczne błędy 

 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki 
stresu wśród nastolatków, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 przeważnie poprawnie łączy podane wyrazy, tworząc wyrażenia 
 zna czas present simple i, popełniając nieliczne błędy, stosuje go w 

zdaniach 
 zna przysłówki częstotliwości never, hardly ever, sometimes, often, 

usually, always i zazwyczaj poprawnie stosuje je w zdaniach 
 pracując w parach, przeważnie poprawnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 zna czas present continuous i stosuje go w zdaniach, popełniając przy 

tym nieliczne błędy 
 przeważnie poprawnie dzieli podane okoliczniki czasu na te używane z 

czasem present simple i te używane z czasem present continuous 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając przy 

tym nieliczne błędy 
 przeważnie poprawnie odpowiada na pytania do zdjęć 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie 

znajduje w tekście określone informacje 
 zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia 

 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie 
znajduje w tekście określone informacje 

 przeważnie poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą 
wypowiedź 

 zazwyczaj zna i stosuje zwroty: Do you fancy watching …?, Let’s get 
some …, Good idea., No, that’s boring. 

 zazwyczaj zna i posługuje się podanym słownictwem nazywającym 
cechy charakteru, popełniając nieliczne błędy 

 przeważnie poprawnie wybiera odpowiednie cechy charakteru w oparciu 
o ilustracje 

 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie opisuje ludzi (swoje cechy 
charakteru) 
 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 



 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki 
celebrytów i ich zainteresowań, które zostało zastosowane w tekście 
pisanym 

    
DOSTATECZN
A 

 częściowo zna i posługuje się podanym słownictwem nazywającym 
sposoby spędzania czasu wolnego, popełniając błędy 

 częściowo poprawnie uzupełnia zdania poznanymi wyrażeniami 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w 

tekście określone informacje 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

(spędzanie czasu wolnego) oraz wyraża swoje opinie, popełniając przy 
tym błędy 

 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela określa główną 
myśl tekstu i znajduje  w tekście określone informacje, popełniając przy 
tym błędy 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 
dotyczące tematyki stresu wśród nastolatków, które zostało zastosowane w 
tekście pisanym 

 częściowo poprawnie łączy podane wyrazy, tworząc wyrażenia 
 częściowo zna i posługuje się podanym słownictwem nazywającym 

sposoby spędzania czasu wolnego, popełniając błędy 
 częściowo poprawnie uzupełnia zdania poznanymi wyrażeniami 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w 

tekście określone informacje 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

(spędzanie czasu wolnego) oraz wyraża swoje opinie, popełniając przy 
tym błędy 

 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela określa główną 
myśl tekstu i znajduje  

w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 

dotyczące tematyki stresu wśród nastolatków, które zostało zastosowane w 
tekście pisanym 

 częściowo poprawnie łączy podane wyrazy, tworząc wyrażenia 
 częściowo zna czas present simple i, popełniając błędy, stosuje go w 

zdaniach 
 częściowo zna przysłówki częstotliwości never, hardly ever, sometimes, 

often, usually, always  
i z pomocą nauczyciela stosuje je w zdaniach 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając przy 

tym błędy 
 częściowo zna czas present continuous i z pomocą nauczyciela stosuje go 

w zdaniach, popełniając przy tym błędy 
 z pomocą nauczyciela dzieli podane okoliczniki czasu na te używane z 

czasem present simple  
i te używane z czasem present continuous 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając przy 
tym błędy 

 popełniając błędy, odpowiada na pytania do zdjęć 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w 

tekście określone informacje 



DOPUSZCZAJ
ĄCA 

Nawet z dużą pomocą nauczyciela: 
 słabo zna i z trudem posługuje się podanym słownictwem nazywającym 

sposoby spędzania czasu wolnego, popełniając liczne błędy 
 z trudem i błędami uzupełnia zdania poznanymi wyrażeniami 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje i 

wyjaśnienia (spędzanie czasu wolnego) oraz wyraża swoje opinie, 
popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo rozumie tekst pisany: z trudem określa główną myśl tekstu i 
znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne 
błędy 

 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki 
stresu wśród nastolatków, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 z trudem i błędami łączy podane wyrazy, tworząc wyrażenia 
 słabo zna czas present simple i, popełniając liczne błędy, z trudem stosuje 

go w zdaniach 
 słabo zna przysłówki częstotliwości never, hardly ever, sometimes, often, 

usually, always  i z trudem stosuje je w zdaniach 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając przy 

tym liczne błędy 
 słabo zna czas present continuous i z trudem stosuje go w zdaniach, 

popełniając przy tym liczne błędy 
 z trudem i błędami dzieli podane okoliczniki czasu na te używane z 

czasem present simple i te używane z czasem present continuous 
 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 

popełniając przy tym liczne błędy 
 popełniając liczne błędy, z trudem odpowiada na pytania do zdjęć 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 popełniając liczne błędy, odpowiada na pytania do zdjęcia 

 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 

 z trudem uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź 
 słabo zna i z trudem stosuje zwroty: Do you fancy watching …?, Let’s get 

some …, Good idea., No, that’s boring. 
 pracując w parach, z trudem proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i 

sugestie, popełniając przy tym liczne błędy (formy spędzenia czasu 
wolnego) 

 

NIEDOSTATE
CZNA 

Pomimo pomocy nauczyciela: 
 nie zna i nie potrafi posługiwać się podanym słownictwem nazywającym 

sposoby spędzania czasu wolnego 
 nie umie uzupełnić zdań poznanymi wyrażeniami 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 pracując w parach, nie umie uzyskiwać i przekazywać informacji i 

wyjaśnień (spędzanie czasu wolnego) ani wyrażać swoich opinii 
 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi określić głównej myśli tekstu ani 

znaleźć w tekście określonych informacji 



 nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki stresu wśród 
nastolatków, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 nie potrafi połączyć podanych wyrazów w celu stworzenia wyrażeń 
 nie zna czasu present simple i nie umie zastosować go w zdaniach 
 nie zna przysłówków częstotliwości never, hardly ever, sometimes, often, 

usually, always i nie potrafi stosować ich w zdaniach 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji 

 nie zna czasu present continuous i nie potrafi stosować go w zdaniach 
 nie umie podzielić podanych okoliczników czasu na te używane z czasem 

present simple  
i te używane z czasem present continuous 

 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji 
 nie potrafi odpowiedzieć na pytania do zdjęć 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 nie potrafi odpowiedzieć na pytania do zdjęcia 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 nie umie uzupełnić dialogów, wybierając brakującą wypowiedź 
 nie zna i nie potrafi stosować zwrotów: Do you fancy watching …?, Let’s 

get some …, Good idea., No, that’s boring. 
 pracując w parach, nie potrafi proponować, przyjmować i odrzucać 

propozycji i sugestii (formy spędzenia czasu wolnego) 

 TECHNOLOGY 

       
CELUJĄCA 

 swobodnie i bezbłędnie nazywa urządzenia przedstawione na zdjęciu 
 zna i z łatwością posługuje się wyrażeniami nazywającymi czynności 

związane z nowoczesnymi technologiami, również spoza materiału 
podręcznikowego 

 bezbłędnie rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w 
tekście określone informacje 

 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje związane z nowoczesnymi technologiami 

 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl tekstu i 
znajduje w tekście określone informacje 

 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki 
urządzeń elektronicznych, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 z łatwością i bezbłędnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 z łatwością i bezbłędnie stosuje czasownik be w czasie past simple 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje przy użyciu czasu past simple 
z czasownikami regularnymi i nieregularnymi 

 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje oraz przedstawia fakty z przeszłości 
 bezbłędnie rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w 

tekście określone informacje 
 z łatwością i bezbłędnie wyraża swoje opinie na temat portali 

społecznościowych 
 swobodnie i bezbłędnie odpowiada na pytanie do zdjęcia 

 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie i z łatwością 



znajduje w tekście określone informacje 
 bezbłędnie dopasowuje podane odpowiedzi do usłyszanych pytań 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje zwroty: I’m looking for …, How much 

is it?, Can I help you?, Here you are. 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie rozpoczyna, prowadzi i 

kończy rozmowę, stosuje formy grzecznościowe oraz uzyskuje i 
przekazuje informacje 

       BARDZO 
        DOBRA 

 poprawnie nazywa urządzenia przedstawione na zdjęciu 
 zna i poprawnie posługuje się wyrażeniami nazywającymi czynności 

związane z nowoczesnymi technologiami 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje związane 

z nowoczesnymi technologiami 
 rozumie tekst pisany: poprawnie określa główną myśl tekstu i znajduje w 

tekście określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki urządzeń elektronicznych, 

które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 poprawnie stosuje czasownik be w czasie past simple pracując w parach, 

poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje przy użyciu czasu past 
simple 

 zna czas past simple i poprawnie stosuje go we wszystkich typach zdań z 
czasownikami regularnymi i nieregularnymi 

 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz 
przedstawia fakty  z przeszłości 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: samodzielnie i poprawnie znajduje w 

tekście określone informacje 
 poprawnie wyraża swoje opinie na temat portali społecznościowych 

 poprawnie odpowiada na pytanie do zdjęcia 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 poprawnie dopasowuje podane odpowiedzi do usłyszanych pytań 
 zna i poprawnie stosuje zwroty: I’m looking for …, How much is it?, Can 

I help you?, Here you are. 
 pracując w parach, poprawnie rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 

stosuje formy grzecznościowe oraz uzyskuje i przekazuje informacje 
 

           DOBRA  przeważnie poprawnie nazywa urządzenia przedstawione na zdjęciu 
 w większości zna i zazwyczaj poprawnie posługuje się wyrażeniami 

nazywającymi czynności związane z nowoczesnymi technologiami 
 zazwyczaj rozumie wypowiedzi ze słuchu: przeważnie poprawnie 

znajduje w tekście określone informacje 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje związane z 

nowoczesnymi technologiami, popełniając nieliczne błędy 
 zazwyczaj rozumie tekst pisany: popełniając nieliczne błędy, określa 

główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje 
 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki 

urządzeń elektronicznych, które zostało zastosowane w tekście pisanym 



 przeważnie poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 zazwyczaj poprawnie stosuje czasownik be w czasie past simple 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy użyciu czasu 

past simple, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 zna czas past simple i, popełniając nieliczne błędy, stosuje go we 

wszystkich typach zdań  z czasownikami regularnymi i nieregularnymi 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz przedstawia 

fakty z przeszłości, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 zazwyczaj rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 popełniając nieliczne błędy, wyraża swoje opinie na temat portali 

społecznościowych 

  
DOSTATECZN
A 

 popełniając błędy, nazywa urządzenia przedstawione na zdjęciu 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela posługuje się wyrażeniami 

nazywającymi czynności związane z nowoczesnymi technologiami 
 częściowo rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje związane z 

nowoczesnymi technologiami, popełniając błędy 
 częściowo rozumie tekst pisany: popełniając błędy, określa główną myśl 

tekstu i znajduje w tekście określone informacje 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 

dotyczące tematyki urządzeń elektronicznych, które zostało zastosowane 
w tekście pisanym 

 częściowo poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 stosuje czasownik be w czasie past simple, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy użyciu czasu 

past simple, popełniając przy tym błędy 
 częściowo zna czas past simple i, popełniając błędy, stosuje go we 

wszystkich typach zdań  z czasownikami regularnymi i nieregularnymi 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz przedstawia 

fakty z przeszłości, popełniając przy tym błędy 
 częściowo rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając błędy 
 popełniając błędy, wyraża swoje opinie na temat portali 

społecznościowych 

    
DOPUSZCZAJ
ĄCA 

Nawet z dużą pomocą nauczyciela: 
 popełniając liczne błędy, nazywa urządzenia przedstawione na zdjęciu 
 słabo zna i z trudem posługuje się wyrażeniami nazywającymi czynności 

związane z nowoczesnymi technologiami 
 z trudem rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje związane z 

nowoczesnymi technologiami, popełniając liczne błędy 
 słabo rozumie tekst pisany: popełniając liczne błędy, określa główną 

myśl tekstu i znajduje  
w tekście określone informacje 
 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki 

urządzeń elektronicznych, które zostało zastosowane w tekście pisanym 



 z trudem i błędami dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 stosuje czasownik be w czasie past simple, popełniając przy tym liczne 

błędy 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy użyciu czasu 

past simple, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo zna czas past simple i, popełniając liczne błędy, z trudem stosuje go 

we wszystkich typach zdań z czasownikami regularnymi i 
nieregularnymi 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz przedstawia 
fakty z przeszłości, popełniając przy tym liczne błędy 
 ma duże trudności ze zrozumieniem wypowiedzi ze słuchu: popełniając 

liczne błędy, znajduje w tekście określone informacje  
 popełniając liczne błędy, wyraża swoje opinie na temat portali 

społecznościowych 

 
NIEDOSTATE
CZNA 

Pomimo pomocy nauczyciela: 
 nie umie nazwać urządzeń przedstawionych na zdjęciu 
 nie zna i nie potrafi posługiwać się wyrażeniami nazywającymi 

czynności związane z nowoczesnymi technologiami 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskać i przekazać informacji związanych 

z nowoczesnymi technologiami 
 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi określić głównej myśli tekstu i 

znaleźć w tekście określonych informacji 
 nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki urządzeń 

elektronicznych, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 nie potrafi dopasować podanych wyrazów do ich definicji 
 nie potrafi stosować czasownika be w czasie past simple 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji przy 

użyciu czasu past simple 
 nie zna czasu past simple i nie umie zastosować go we wszystkich typach 

zdań z czasownikami regularnymi i nieregularnymi 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji oraz 

przedstawiać faktów z przeszłości 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 nie potrafi wyrazić swoich opinii na temat portali społecznościowych 

 STRANGE BUT TRUE! 

    CELUJĄCA  doskonale zna i z łatwością posługuje się przyimkami ruchu, również 
spoza materiału podręcznikowego 

 z łatwością i bezbłędnie podaje pary przyimków o przeciwnym znaczeniu 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie i z łatwością 

znajduje w tekście określone informacje 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście 

określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo, które zostało 

zastosowane w tekstach pisanych 



 z łatwością i bezbłędnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 swobodnie i bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat 

przeczytanych tekstów 
 z łatwością i bezbłędnie stosuje czasy past simple i past continuous do 

opisywania dwóch czynności przeszłych (ciągłej i jednorazowej) w 
jednym zdaniu 

 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście 
określone informacje 

 z łatwością i bezbłędnie stosuje spójniki when i while z czasami past 
simple i past continuous 

 z łatwością i bezbłędnie stosuje czasy past simple i past continuous do 
opisywania dwóch czynności przeszłych (ciągłej i jednorazowej) w 
jednym zdaniu 

 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje oraz przedstawia fakty z przeszłości 

 na podstawie podanych wyrazów i zdjęcia z łatwością i bezbłędnie 
wyraża swoje przypuszczenie co do treści nagrania 

 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie znajduje w tekście 
określone informacje 

 poprawnie odpowiada na pytanie do zdjęcia 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź 
 zna i poprawnie stosuje zwroty: Let me tell you about the …, I can’t 

believe how brave/stupid/ lucky you were., What do you mean? 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz 

relacjonuje wydarzenia  
z przeszłości (opowiada anegdotę) 
 zna i poprawnie posługuje się podanymi przyimkami ruchu 
 poprawnie podaje pary przyimków o przeciwnym znaczeniu 

 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 
informacje 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
 rozumie tekst pisany: samodzielnie i poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo, które zostało zastosowane w tekstach pisanych 

 poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 poprawnie wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat przeczytanych 

tekstów 

          BARDZO 
          DOBRA 

 zna i poprawnie posługuje się podanymi przyimkami ruchu 
 poprawnie podaje pary przyimków o przeciwnym znaczeniu 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
 rozumie tekst pisany: samodzielnie i poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo, które zostało zastosowane w tekstach pisanych 
 poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 poprawnie wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat przeczytanych 

tekstów 



 poprawnie stosuje czasy past simple i past continuous do opisywania 
dwóch czynności przeszłych (ciągłej i jednorazowej) w jednym zdaniu 

 rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
 poprawnie stosuje spójniki when i while z czasami past simple i past 

continuous 
 poprawnie stosuje czasy past simple i past continuous do opisywania 

dwóch czynności przeszłych (ciągłej i jednorazowej) w jednym zdaniu 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz 

przedstawia fakty z przeszłości 
 na podstawie podanych wyrazów i zdjęcia poprawnie wyraża swoje 

przypuszczenie co do treści nagrania 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 poprawnie odpowiada na pytanie do zdjęcia 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź 
 zna i poprawnie stosuje zwroty: Let me tell you about the …, I can’t 

believe how brave/stupid/ lucky you were., What do you mean? 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz 

relacjonuje wydarzenia  
z przeszłości (opowiada anegdotę) 

           DOBRA  zna i zazwyczaj poprawnie posługuje się podanymi przyimkami ruchu 
 przeważnie poprawnie podaje pary przyimków o przeciwnym znaczeniu 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 pracując w parach, przeważnie poprawnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: przeważnie samodzielnie 

znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne 
błędy 

 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo, które zostało 
zastosowane w tekstach pisanych 

 przeważnie poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 popełniając nieliczne błędy, wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat 

przeczytanych tekstów 
 popełniając drobne błędy, stosuje czasy past simple i past continuous do 

opisywania dwóch czynności przeszłych (ciągłej i jednorazowej) w 
jednym zdaniu 

 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 

 popełniając drobne błędy, stosuje czasy past simple i past continuous do 
opisywania dwóch czynności przeszłych (ciągłej i jednorazowej) w jednym 
zdaniu 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz przedstawia 

fakty z przeszłości, popełniając nieliczne błędy 
 na podstawie podanych wyrazów i zdjęcia wyraża swoje przypuszczenie 

co do treści nagrania, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: popełniając nieliczne błędy, 

znajduje w tekście określone informacje 



    
DOSTATECZN
A 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela posługuje się podanymi 
przyimkami ruchu, popełniając przy tym błędy 

 popełniając błędy, podaje pary przyimków o przeciwnym znaczeniu 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, częściowo poprawnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w 

tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo, 

które zostało zastosowane w tekstach pisanych 
 częściowo poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 popełniając błędy, wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat 

przeczytanych tekstów 
 z pomocą nauczyciela, popełniając błędy, stosuje czasy past simple i past 

continuous do opisywania dwóch czynności przeszłych (ciągłej i 
jednorazowej) w jednym zdaniu 

 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w 
tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy 

 popełniając błędy, stosuje spójniki when i while z czasami past simple i 
past continuous 

 z pomocą nauczyciela, popełniając błędy, stosuje czasy past simple i past 
continuous do opisywania dwóch czynności przeszłych (ciągłej i 
jednorazowej) w jednym zdaniu 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz przedstawia 

fakty z przeszłości, popełniając błędy 
 na podstawie podanych wyrazów i zdjęcia z pomocą nauczyciela wyraża 

swoje przypuszczenie  
co do treści nagrania, popełniając przy tym błędy 

 częściowo rozumie wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w 
tekście określone informacje 

      
DOPUSZCZAJ
ĄCA 

Nawet z dużą pomocą nauczyciela: 
 słabo zna i z trudem posługuje się podanymi przyimkami ruchu, 

popełniając przy tym liczne błędy 
 popełniając liczne błędy, z trudem podaje pary przyimków o przeciwnym 

znaczeniu 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 pracując w parach, z trudem i licznymi błędami uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo, które zostało 

zastosowane w tekstach pisanych 
 z trudem i błędami dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 popełniając liczne błędy, wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat 

przeczytanych tekstów 
 popełniając liczne błędy, z trudem stosuje czasy past simple i past 

continuous do opisywania dwóch czynności przeszłych (ciągłej i 
jednorazowej) w jednym zdaniu 



 słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy tym liczne błędy 

 popełniając liczne błędy, stosuje spójniki when i while z czasami past 
simple i past continuous 

 popełniając liczne błędy, z trudem stosuje czasy past simple i past 
continuous do opisywania dwóch czynności przeszłych (ciągłej i 
jednorazowej) w jednym zdaniu 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz przedstawia 

fakty z przeszłości, popełniając liczne błędy 
 na podstawie podanych wyrazów i zdjęcia z trudem wyraża swoje 

przypuszczenie co do treści nagrania, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: popełniając liczne błędy, z trudem 

znajduje w tekście określone informacje 

    
NIEDOSTATE
CZNA 

Pomimo pomocy nauczyciela: 
 nie zna i nie potrafi posługiwać się podanymi przyimkami ruchu 
 nie umie podać par przyimków o przeciwnym znaczeniu 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji 
 nie rozumie tekstu pisanego i nie potrafi znaleźć w tekście określonych 

informacji 
 nie zna i nie rozumie słownictwa, które zostało zastosowane w tekstach 

pisanych 
 nie potrafi dopasować podanych wyrazów do ich definicji 
 nie jest w stanie wyrazić i uzasadnić swojej opinii na temat 

przeczytanych tekstów 
 nie potrafi stosować czasów past simple i past continuous do opisywania 

dwóch czynności przeszłych (ciągłej i jednorazowej) w jednym zdaniu 
 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych 

informacji 
 nie potrafi stosować spójników when i while z czasami past simple i past 

continuous 
 nie potrafi stosować czasów past simple i past continuous do opisywania 

dwóch czynności przeszłych (ciągłej i jednorazowej) w jednym zdaniu 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskać i przekazać informacji oraz 

przedstawić faktów z przeszłości 
 na podstawie podanych wyrazów i zdjęcia nie potrafi wyrazić swojego 

przypuszczenia co do treści nagrania 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 

HEROES  

         
CELUJĄCA 

 doskonale zna i z łatwością posługuje się słownictwem opisującym 
sposoby zbiórki pieniędzy, również spoza materiału podręcznikowego 

 bezbłędnie dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 bezbłędnie rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w 

tekście określone informacje 
 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie przekazuje informacje oraz 

wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat sposobów zbiórki pieniędzy 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl tekstu i 



znajduje w tekście określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki 

działalności charytatywnej, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 z łatwością i bezbłędnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie opisuje ludzi (osobę, która 

pomaga innym ludziom) 
 doskonale zna czas present perfect i bezbłędnie stosuje go w zdaniach 

twierdzących i przeczących 
 z łatwością i bezbłędnie odpowiada na pytanie do zdjęcia 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 bezbłędnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje zwroty: Would you like …?, Could you 

…?, I’ll give you  
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę 
wykonania prośby 

 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście 
określone informacje 

 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo zastosowane w tekście 
pisanym 

 z łatwością i bezbłędnie opisuje ludzi (słynną polską bohaterkę) 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje kolokacje z czasownikami make i do, 

również spoza materiału podręcznikowego 
 z łatwością i bezbłędnie dopasowuje wyrażenia do ilustracji 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście 

określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo zastosowane w tekście 

pisanym 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoje 

opinie i poglądy na temat pracy Ambasadorów Dobrej Woli 
 z łatwością i bezbłędnie stosuje wyrażenia for i since z czasem present 

perfect 
 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście 

określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące zbiórki 

charytatywnej, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 z łatwością i bezbłędnie stosuje spójniki so i because 
 bezbłędnie tworzy wypowiedź pisemną – artykuł do czasopisma, w 

którym opisuje czynności i przedstawia fakty z przeszłości 

           
BARDZO 

           DOBRA 

 zna i poprawnie posługuje się słownictwem opisującym sposoby zbiórki 
pieniędzy 

 poprawnie dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 pracując w parach, poprawnie przekazuje informacje oraz wyraża i 



 
uzasadnia swoje opinie na temat sposobów zbiórki pieniędzy 

 rozumie tekst pisany: poprawnie i samodzielnie określa główną myśl 
tekstu i znajduje w tekście określone informacje 

 zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki działalności charytatywnej, 
które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 pracując w parach, poprawnie opisuje ludzi (osobę, która pomaga innym 

ludziom) 
 zna czas present perfect i poprawnie stosuje go w zdaniach twierdzących 

i przeczących 
 zna czas present perfect i poprawnie stosuje go w pytaniach 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje – opisuje 

swoje doświadczenia 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 pracując w parach, poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat 

organizacji charytatywnych 
 poprawnie odpowiada na pytanie do zdjęcia 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź 
 zna i poprawnie stosuje zwroty: Would you like …?, Could you …?, I’ll 

give you … 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz 

wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania 
prośby 

 zna i poprawnie stosuje kolokacje z czasownikami make i do 
 poprawnie dopasowuje wyrażenia do ilustracji 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
 rozumie tekst pisany: samodzielnie i poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo zastosowane w tekście pisanym 
 pracując w parach, poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 

na temat pracy Ambasadorów Dobrej Woli 
 poprawnie stosuje wyrażenia for i since z czasem present perfect 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
 

           DOBRA  zazwyczaj zna i przeważnie poprawnie posługuje się słownictwem 
opisującym sposoby zbiórki pieniędzy 

 popełniając nieliczne błędy, dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 zazwyczaj rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie przekazuje informacje oraz 

wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat sposobów zbiórki pieniędzy 
 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: przeważnie samodzielnie 

określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje, 
popełniając przy tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki 
działalności charytatywnej, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 przeważnie poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 



 pracując w parach, opisuje ludzi (osobę, która pomaga innym ludziom), 
popełniając przy tym nieliczne błędy 

 zna czas present perfect i stosuje go w zdaniach twierdzących i 
przeczących, popełniając przy tym nieliczne błędy 

 zna czas present perfect i stosuje go w pytaniach, popełniając przy tym 
nieliczne błędy 

 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje – opisuje swoje doświadczenia 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: przeważnie poprawnie 

znajduje w tekście określone informacje 
 pracując w parach, wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat organizacji 

charytatywnych, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytanie do zdjęcia 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: przeważnie poprawnie 

znajduje w tekście określone informacje 
 przeważnie poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą 

wypowiedź 
 zna i przeważnie poprawnie stosuje zwroty: Would you like …?, Could 

you …?, I’ll give you … 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyraża prośby 

i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby, popełniając 
przy tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytanie do zdjęcia 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: przeważnie poprawnie 

znajduje w tekście określone informacje 
 przeważnie poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą 

wypowiedź 
 zna i przeważnie poprawnie stosuje zwroty: Would you like …?, Could 

you …?, I’ll give you … 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyraża prośby 

i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby, popełniając 
przy tym nieliczne błędy 

    
DOSTATECZN
A 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela posługuje się słownictwem 
opisującym sposoby zbiórki pieniędzy 

 popełniając błędy, z pomocą nauczyciela dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 częściowo rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, popełniając błędy, przekazuje informacje oraz wyraża 

i uzasadnia swoje opinie na temat sposobów zbiórki pieniędzy 
 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela określa główną 

myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy 
tym błędy 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 
dotyczące tematyki działalności charytatywnej, które zostało 
zastosowane w tekście pisanym 

 częściowo poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 pracując w parach, z pomocą nauczyciela opisuje ludzi (osobę, która 

pomaga innym ludziom), popełniając przy tym błędy 
 częściowo zna czas present perfect i z pomocą nauczyciela stosuje go w 

zdaniach twierdzących  i przeczących, popełniając przy tym błędy 



 częściowo zna czas present perfect i z pomocą nauczyciela stosuje go w 
pytaniach, popełniając przy tym błędy 

 pracując w parach, popełniając błędy, uzyskuje i przekazuje informacje – 
opisuje swoje doświadczenia 

 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy tym błędy 

 pracując w parach, wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat organizacji 
charytatywnych, popełniając przy tym błędy 

 popełniając błędy, odpowiada na pytanie do zdjęcia 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym błędy 
 częściowo poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą 

wypowiedź 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje zwroty: Would you like 

…?, Could you …?, I’ll give you … 
 pracując w parach, z pomocą nauczyciela uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę 
wykonania prośby, popełniając przy tym błędy 

 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w 
tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 
zastosowane w tekście pisanym 

 popełniając błędy, opisuje ludzi (słynną polską bohaterkę) 
 popełniając błędy, stosuje wyrażenia for i since z czasem present perfect 

 pracując w parach, częściowo poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje 

           
DOPUSZCZAJ
ĄCA 

Nawet z dużą pomocą nauczyciela 
 słabo zna i z trudem posługuje się słownictwem opisującym sposoby 

zbiórki pieniędzy 
 popełniając liczne błędy, dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: popełniając liczne błędy, znajduje 

w tekście określone informacje 
 pracując w parach, popełniając liczne błędy, przekazuje informacje oraz 

wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat sposobów zbiórki pieniędzy 
 słabo rozumie tekst pisany: z trudem określa główną myśl tekstu i 

znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne 
błędy 

 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki 
działalności charytatywnej, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 z trudem i błędami dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 pracując w parach, z trudem opisuje ludzi (osobę, która pomaga innym 

ludziom), popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo zna czas present perfect i z trudem stosuje go w zdaniach 

twierdzących i przeczących, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo zna czas present perfect i z trudem stosuje go w pytaniach, 

popełniając przy tym liczne błędy 
 pracując w parach, z trudem i licznymi błędami uzyskuje i przekazuje 

informacje – opisuje swoje doświadczenia 



 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 

 pracując w parach, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat 
organizacji charytatywnych, popełniając przy tym liczne błędy 

 popełniając liczne błędy, z trudem odpowiada na pytanie do zdjęcia 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 z trudem i błędami uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź 
 słabo zna i z trudem stosuje zwroty: Would you like …?, Could you …?, 

I’ll give you … 
 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje oraz 

wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania 
prośby, popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo zna i z trudem stosuje kolokacje z czasownikami make i do 
 z trudem i błędami dopasowuje wyrażenia do ilustracji 
 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 

popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo zastosowane w tekście 

pisanym 
 pracując w parach, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 

na temat pracy Ambasadorów Dobrej Woli, popełniając przy tym liczne 
błędy 

  
NIEDOSTATE
CZNA 

Pomimo pomocy nauczyciela: 
 nie zna i nie potrafi posługiwać się słownictwem opisującym sposoby 

zbiórki pieniędzy 
 nie jest w stanie dopasować wyrażeń do zdjęć 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 pracując w parach, nie potrafi przekazać informacji oraz wyrazić i 

uzasadnić swoich opinii na temat sposobów zbiórki pieniędzy 
 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi określić głównej myśli tekstu i 

znaleźć w tekście określonych informacji 
 nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki działalności 

charytatywnej, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 nie potrafi dopasować podanych wyrazów do ich definicji 
 pracując w parach, nie jest w stanie opisywać ludzi (osoby, która pomaga 

innym ludziom) 
 nie zna czasu present perfect i nie potrafi stosować go w zdaniach 

twierdzących i przeczących 
 nie zna czasu present perfect i nie potrafi stosować go w pytaniach 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskać i przekazać informacji – opisać 

swoich doświadczeń 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 pracując w parach, nie umie wyrazić i uzasadnić swoich opinii na temat 

organizacji charytatywnych 
 nie potrafi odpowiedzieć na pytanie do zdjęcia 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 



określonych informacji 
 nie umie uzupełnić dialogów, wybierając brakującą wypowiedź 
 nie zna i nie potrafi stosować zwrotów: Would you like …?, Could you 

…?, I’ll give you … 
 pracując w parach, nie umie uzyskiwać i przekazywać informacji ani 

wyrażać próśb i podziękowań oraz zgody lub odmowy wykonania prośby 
 nie zna i nie potrafi stosować kolokacji z czasownikami make i do 
 nie umie dopasować wyrażeń do ilustracji 
 pracując w parach, nie umie uzyskać i przekazać informacji 
 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych 

informacji 
 nie zna i nie rozumie słownictwa zastosowanego w tekście pisanym 
 pracując w parach, nie jest w stanie wyrazić i uzasadnić swoich opinii i 

poglądów na temat pracy Ambasadorów Dobrej Woli 

 INCREDIBLE JOURNEYS 

        
CELUJĄCA 

 doskonale zna i z łatwością stosuje wyrażenia nazywające czynności 
związane z podróżowaniem, również spoza materiału podręcznikowego 

 bezbłędnie dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 pracując w parach, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście 

określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące 

podróżowania, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 z łatwością i bezbłędnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 z łatwością i bezbłędnie opisuje swoje doświadczenia i przedstawia fakty 

z przeszłości 
 doskonale zna różnice w zastosowaniu czasów present perfect i past 

simple i bezbłędnie stosuje je w zdaniach 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje – opisuje swoje doświadczenia i przedstawia fakty z 
przeszłości 

 doskonale zna różnice w zastosowaniu czasów present perfect i past 
simple i bezbłędnie stosuje je w zdaniach 

 z łatwością i bezbłędnie opisuje zdjęcia 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bez problemu znajduje w 

tekście określone informacje 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie opisuje zdjęcie 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 z łatwością i bezbłędnie dopasowuje podane zdania do usłyszanych pytań 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje zwroty: How was the journey?, Did 

you get a good seat?, It was great / OK / terrible. 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje, relacjonuje wydarzenia z przeszłości oraz wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 



 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście 
określone informacje 

 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo opisujące gorączkę złota, 
które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 z łatwością i bezbłędnie przekazuje informacje (opisuje słynną podróż w 
Polsce) 

 doskonale zna i bezbłędnie używa przymiotników wyrażających duże 
natężenie jakiejś cechy, również spoza materiału podręcznikowego 

 bezbłędnie przyporządkowuje przymiotniki określające cechy 
ekstremalne do ich neutralnych odpowiedników 

 z łatwością i bezbłędnie przewiduje tematykę tekstu na podstawie zdjęcia 
i tytułu 

 doskonale rozumie tekst pisany: z łatwością i bezbłędnie rozpoznaje 
związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu  

 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące żeglowania, 
które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 z łatwością i bezbłędnie wyraża swoje opinie 
 doskonale zna wyrażenia określające ilość (some, any, a lot of, a few, a 

little, many, much)              i bezbłędnie stosuje je z rzeczownikami 
policzalnymi i niepoliczalnymi 

 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje 

          BARDZO  

          DOBRA 

 zna i poprawnie stosuje wyrażenia nazywające czynności związane z 
podróżowaniem 

 poprawnie dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
 rozumie tekst pisany: samodzielnie i poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo dotyczące podróżowania, które zostało 

zastosowane w tekście pisanym 
 poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 poprawnie opisuje swoje doświadczenia i przedstawia fakty z przeszłości 
 zna różnice w zastosowaniu czasów present perfect i past simple i 

poprawnie stosuje je w zdaniach 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje – opisuje 

swoje doświadczenia i przedstawia fakty z przeszłości 
 zna różnice w zastosowaniu czasów present perfect i past simple i 

poprawnie stosuje je w zdaniach 
 poprawnie opisuje zdjęcia 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz 

wyraża i uzasadnia swoje opinie 
 pracując w parach, poprawnie opisuje zdjęcie 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 poprawnie dopasowuje podane zdania do usłyszanych pytań 



 zna i poprawnie stosuje zwroty: How was the journey?, Did you get a 
good seat?, It was great / OK / terrible. 

 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje, 
relacjonuje wydarzenia z przeszłości oraz wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 

 rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo opisujące gorączkę złota, które zostało 

zastosowane w tekście pisanym 
 poprawnie przekazuje informacje (opisuje słynną podróż w Polsce) 
 zna i poprawnie używa przymiotników wyrażających duże natężenie 

jakiejś cechy 
 poprawnie przyporządkowuje przymiotniki określające cechy 

ekstremalne do ich neutralnych odpowiedników 
 poprawnie przewiduje tematykę tekstu na podstawie zdjęcia i tytułu 
 rozumie tekst pisany: samodzielnie i poprawnie rozpoznaje związki 

pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
 zna i rozumie słownictwo dotyczące żeglowania, które zostało 

zastosowane w tekście pisanym 
 poprawnie wyraża swoje opinie 
 zna wyrażenia określające ilość (some, any, a lot of, a few, a little, many, 

much) i poprawnie stosuje je z rzeczownikami policzalnymi i 
niepoliczalnymi 

 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 

        DOBRA  przeważnie zna i zazwyczaj poprawnie stosuje wyrażenia nazywające 
czynności związane                  z podróżowaniem 

 zazwyczaj poprawnie dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie 

znajduje w tekście określone informacje 
 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: przeważnie samodzielnie 

i poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące 

podróżowania, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 przeważnie poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 przeważnie poprawnie opisuje swoje doświadczenia i przedstawia fakty z 

przeszłości 
 zna różnice w zastosowaniu czasów present perfect i past simple i stosuje 

je w zdaniach, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 pracując w parach, przeważnie poprawnie uzyskuje i przekazuje 

informacje – opisuje swoje doświadczenia i przedstawia fakty z 
przeszłości 

 zna różnice w zastosowaniu czasów present perfect i past simple i stosuje 
je w zdaniach, popełniając przy tym nieliczne błędy 

 przeważnie poprawnie opisuje zdjęcia 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: przeważnie poprawnie 

znajduje w tekście określone informacje 
 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie 
 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie opisuje zdjęcie 



 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie 
znajduje w tekście określone informacje 

 popełniając nieliczne błędy, dopasowuje podane zdania do usłyszanych 
pytań 

 zna i przeważnie poprawnie stosuje zwroty: How was the journey?, Did 
you get a good seat?, It was great / OK / terrible. 

 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, relacjonuje wydarzenia z przeszłości oraz wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 

 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo opisujące gorączkę 
złota, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 popełniając nieliczne błędy, przekazuje informacje (opisuje słynną 
podróż w Polsce) 

 zna i zazwyczaj poprawnie używa przymiotników wyrażających duże 
natężenie jakiejś cechy 
 zazwyczaj poprawnie przyporządkowuje przymiotniki określające cechy 

ekstremalne do ich neutralnych odpowiedników 
 przeważnie poprawnie przewiduje tematykę tekstu na podstawie zdjęcia i 

tytułu 
 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: przeważnie samodzielnie 

rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, 
popełniając przy tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące 
żeglowania, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 przeważnie poprawnie wyraża swoje opinie 

    
DOSTATECZN
A 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje wyrażenia nazywające 
czynności związane    z podróżowaniem, popełniając przy tym błędy 

 popełniając błędy, dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając przy 

tym błędy 
 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w 

tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 

dotyczące podróżowania, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 częściowo poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 popełniając błędy, opisuje swoje doświadczenia i przedstawia fakty z 

przeszłości 
 częściowo zna różnice w zastosowaniu czasów present perfect i past 

simple i stosuje je  
w zdaniach, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, z pomocą nauczyciela uzyskuje i przekazuje 

informacje – opisuje swoje doświadczenia i przedstawia fakty z 
przeszłości, popełniając przy tym błędy 

 częściowo zna różnice w zastosowaniu czasów present perfect i past 
simple i stosuje je w zdaniach, popełniając przy tym błędy 

 z pomocą nauczyciela opisuje zdjęcia, popełniając przy tym błędy 



 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w 
tekście określone informacje 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, popełniając przy tym błędy 

 pracując w parach, opisuje zdjęcie, popełniając przy tym błędy 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym błędy 
 popełniając błędy, dopasowuje podane zdania do usłyszanych pytań 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje zwroty: How was the 

journey?, Did you get a good seat?, It was great / OK / terrible. 
 pracując w parach, z pomocą nauczyciela uzyskuje i przekazuje 

informacje, relacjonuje wydarzenia z przeszłości oraz wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, popełniając przy tym błędy 

 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w 
tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 
opisujące gorączkę złota, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 popełniając błędy, przekazuje informacje (opisuje słynną podróż w 
Polsce) 

 częściowo zna wyrażenia określające ilość (some, any, a lot of, a few, a 
little, many, much) i stosuje je z rzeczownikami policzalnymi i 
niepoliczalnymi, popełniając błędy 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając przy 
tym błędy 

   
DOPUSZCZAJ
ĄCA 

 słabo zna i z trudem stosuje wyrażenia nazywające czynności związane z 
podróżowaniem, popełniając przy tym liczne błędy 

 popełniając błędy, z trudem dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 

popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo rozumie tekst pisany: z trudem i licznymi błędami znajduje w 

tekście określone informacje 
 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące 

podróżowania, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 z trudem i błędami dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 popełniając liczne błędy, z trudem opisuje swoje doświadczenia i 

przedstawia fakty z przeszłości 
 częściowo zna różnice w zastosowaniu czasów present perfect i past 

simple i stosuje je  
w zdaniach, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, z pomocą nauczyciela uzyskuje i przekazuje 

informacje – opisuje swoje doświadczenia i przedstawia fakty z 
przeszłości, popełniając przy tym błędy 

 słabo zna różnice w zastosowaniu czasów present perfect i past simple i z 
trudem stosuje je  

w zdaniach, popełniając przy tym liczne błędy 
 z trudem opisuje zdjęcia, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 



 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, popełniając przy tym liczne błędy 

 pracując w parach, z trudem opisuje zdjęcie, popełniając przy tym liczne 
błędy 

 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 

 popełniając liczne błędy, dopasowuje podane zdania do usłyszanych 
pytań 

 słabo zna i z trudem stosuje zwroty: How was the journey?, Did you get a 
good seat?, It was great / OK / terrible. 

 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 
relacjonuje wydarzenia  

z przeszłości oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie, popełniając przy tym 
liczne błędy 
 słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo opisujące gorączkę 

złota, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 popełniając liczne błędy, z trudem przekazuje informacje (opisuje słynną 

podróż w Polsce) 
 słabo zna i z trudem używa przymiotników wyrażających duże natężenie 

jakiejś cechy, popełniając przy tym liczne błędy 
 z trudem przyporządkowuje przymiotniki określające cechy ekstremalne 

do ich neutralnych odpowiedników, popełniając przy tym liczne błędy 
 popełniając liczne błędy, z trudem przewiduje tematykę tekstu na 

podstawie zdjęcia i tytułu 
 słabo rozumie tekst pisany: z trudem rozpoznaje związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami tekstu, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące żeglowania, 

które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 popełniając liczne błędy, wyraża swoje opinie 

   
NIEDOSTATE
CZNA 

Pomimo pomocy nauczyciela 
 nie zna i nie potrafi stosować wyrażeń nazywających czynności 

związanych z podróżowaniem 
 nie potrafi dopasować wyrażeń do zdjęć 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji 
 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych 

informacji 
 nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego podróżowania, które 

zostało zastosowane w tekście pisanym 
 nie potrafi dopasować podanych wyrazów do ich definicji 
 nie jest w stanie opisać swoich doświadczeń i przedstawić faktów z 

przeszłości 
 nie zna różnic w zastosowaniu czasów present perfect i past simple i nie 

umie stosować ich w zdaniach 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji – 

opisywać swoich doświadczeń i przedstawiać faktów z przeszłości 
 nie zna różnic w zastosowaniu czasów present perfect i past simple i nie 



umie stosować ich w zdaniach 
 nie umie opisać zdjęć 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskać i przekazać informacji oraz 

wyrazić i uzasadnić swoich opinii 
 pracując w parach, nie umie opisać zdjęcia 

 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 
określonych informacji 
 nie umie dopasować podanych zdań do usłyszanych pytań 

 nie zna i nie potrafi stosować zwrotów: How was the journey?, Did you 
get a good seat?, It was great / OK / terrible. 

 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji, 
relacjonować wydarzeń z przeszłości ani wyrażać i uzasadniać swoich opinii 

 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych 
informacji 

 nie zna i nie rozumie słownictwa opisującego gorączkę złota, które 
zostało zastosowane w tekście pisanym 

 nie potrafi przekazać informacji (opisać słynnej podróży w Polsce) 
 nie zna i nie potrafi używać przymiotników wyrażających duże natężenie 

jakiejś cechy 
 nie umie przyporządkować przymiotników określających cechy 

ekstremalne do ich neutralnych odpowiedników 
 nie potrafi przewidzieć tematyki tekstu na podstawie zdjęcia i tytułu 
 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi rozpoznać związków pomiędzy 

poszczególnymi częściami tekstu 
 nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego żeglowania, które zostało 

zastosowane w tekście pisanym 
 nie umie wyrazić swoich opinii 

 ON SCREEN 

        
CELUJĄCA 

 doskonale zna i z łatwością posługuje się słownictwem związanym z 
tematyką filmu, również spoza materiału podręcznikowego 

 swobodnie i bezbłędnie opisuje zdjęcia przy pomocy poznanego 
słownictwa 

 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie i z łatwością 
określa kontekst wypowiedzi (uczestników) 

 pracując w grupach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża swoje preferencje oraz wyraża i uzasadnia swoje 
opinie (ulubiony film) 

 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu i znajduje w tekście określone informacje 

 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki 
filmu, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 z łatwością i bezbłędnie znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje 
je do podanych definicji 

 z łatwością i bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoje opinie (najciekawszy 
fragment tekstu) 

 doskonale zna konstrukcję will i bezbłędnie stosuje ją w zdaniach 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 



informacje przy użyciu konstrukcji will 
 doskonale zna konstrukcję be going to i bezbłędnie stosuje ją w zdaniach 
 z łatwością i bezbłędnie stosuje konstrukcje will i be going to 
 bezbłędnie używa czasu present continuous do wyrażania zaplanowanych 

czynności przyszłych 
 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoje 

opinie, przedstawia plany na przyszłość oraz uzyskuje i przekazuje 
informacje 

 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie znajduje w tekście 
określone informacje 

 z łatwością i bezbłędnie odpowiada na pytanie do zdjęcia 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 z łatwością i bezbłędnie układa podane słowa oceniające atrakcyjność 

filmu w odpowiedniej kolejności (od najmniejszej do największej 
atrakcyjności) 

 bezbłędnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje zwroty: What did you think of …?, 

Did you like …?, The plot was brilliant. 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie wyraża swoje opinie i pyta o 

opinie innych na temat obejrzanego filmu 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście 

określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki 

filmu, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 z łatwością i bezbłędnie opisuje ludzi (sławnych polskich filmowców) 
 z łatwością i bezbłędnie stosuje rzeczowniki utworzone od czasowników 

przy pomocy przyrostków -ion i -ment 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 z łatwością i bezbłędnie wybiera właściwe opcje odpowiedzi w zdaniach 

na podstawie tytułu tekstu i zdjęć 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście 

określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki 

filmu, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje pierwszy okres warunkowy 
 z łatwością i bezbłędnie stosuje spójnik unless w pierwszym okresie 

warunkowym 
 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje przy użyciu pierwszego okresu warunkowego 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl tekstu i 

znajduje w tekście określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo opisujące film, które 

zostało zastosowane w tekście pisanym 
 z łatwością i bezbłędnie tworzy wypowiedź pisemną – recenzję filmu, w 

której opisuje treść filmu oraz wyraża i uzasadnia swoje poglądy 

         BARDZO 

         DOBRA 

 zna i poprawnie posługuje się słownictwem związanym z tematyką filmu 
 poprawnie opisuje zdjęcia przy pomocy poznanego słownictwa 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie określa kontekst wypowiedzi 



(uczestników) 
 pracując w grupach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża 

swoje preferencje oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie (ulubiony film) 
 rozumie tekst pisany: poprawnie i samodzielnie określa główną myśl 

poszczególnych części tekstu i znajduje w tekście określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki filmu, które zostało 

zastosowane w tekście pisanym 
 poprawnie znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje je do 

podanych definicji 
 poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie (najciekawszy fragment 

tekstu) 
 zna konstrukcję will i poprawnie stosuje ją w zdaniach 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje przy 

użyciu konstrukcji will 
 zna konstrukcję be going to i poprawnie stosuje ją w zdaniach 
 poprawnie stosuje konstrukcje will i be going to 
 poprawnie używa czasu present continuous do wyrażania zaplanowanych 

czynności przyszłych 
 pracując w parach, poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie, 

przedstawia plany na przyszłość oraz uzyskuje i przekazuje informacje 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 poprawnie odpowiada na pytanie do zdjęcia 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 poprawnie układa podane słowa oceniające atrakcyjność filmu w 

odpowiedniej kolejności (od najmniejszej do największej atrakcyjności) 
 poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź 
 zna i poprawnie stosuje zwroty: What did you think of …?, Did you like 

…?, The plot was brilliant. 
 pracując w parach, poprawnie wyraża swoje opinie i pyta o opinie innych 

na temat obejrzanego filmu 
 poprawnie stosuje rzeczowniki utworzone od czasowników przy pomocy 

przyrostków –ion i -ment 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
 poprawnie wybiera właściwe opcje odpowiedzi w zdaniach na podstawie 

tytułu tekstu i zdjęć 
 rozumie tekst pisany: poprawnie i samodzielnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki filmu, które zostało 

zastosowane w tekście pisanym 
 zna i poprawnie stosuje pierwszy okres warunkowy 
 poprawnie stosuje spójnik unless w pierwszym okresie warunkowym 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje przy 

użyciu pierwszego okresu warunkowego 
 rozumie tekst pisany: samodzielnie i poprawnie określa główną myśl 

tekstu i znajduje w tekście określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo opisujące film, które zostało zastosowane w 

tekście pisanym 
 poprawnie i samodzielnie tworzy wypowiedź pisemną – recenzję filmu, 



w której opisuje treść filmu oraz wyraża i uzasadnia swoje poglądy 

           DOBRA  zazwyczaj zna i przeważnie poprawnie posługuje się słownictwem 
związanym z tematyką filmu 

 zazwyczaj poprawnie opisuje zdjęcia przy pomocy poznanego 
słownictwa 

 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: określa kontekst wypowiedzi 
(uczestników), popełniając przy tym nieliczne błędy 

 pracując w grupach, zazwyczaj samodzielnie i przeważnie poprawnie 
uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża swoje preferencje oraz wyraża 
i uzasadnia swoje opinie (ulubiony film) 

 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: przeważnie samodzielnie 
określa główną myśl poszczególnych części tekstu i znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki 
filmu, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje je 
do podanych definicji 

 popełniając nieliczne błędy, wyraża i uzasadnia swoje opinie 
(najciekawszy fragment tekstu) 

 zna konstrukcję will i zazwyczaj poprawnie stosuje ją w zdaniach 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy użyciu 

konstrukcji will, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 zna konstrukcję be going to i zazwyczaj poprawnie stosuje ją w zdaniach 
 przeważnie poprawnie stosuje konstrukcje will i be going to 
 popełniając nieliczne błędy, używa czasu present continuous do 

wyrażania zaplanowanych czynności przyszłych 
 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje 

opinie, przedstawia plany na przyszłość oraz uzyskuje i przekazuje 
informacje 

 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: przeważnie poprawnie 
znajduje w tekście określone informacje 

 zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytanie do zdjęcia 
 zazwyczaj rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 zazwyczaj poprawnie układa podane słowa oceniające atrakcyjność filmu 

w odpowiedniej kolejności (od najmniejszej do największej 
atrakcyjności) 

 przeważnie poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą 
wypowiedź 

 zna i przeważnie poprawnie stosuje zwroty: What did you think of …?, 
Did you like …?, The plot was brilliant. 

 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie wyraża swoje opinie i pyta o 
opinie innych na temat obejrzanego filmu 

 zazwyczaj poprawnie stosuje rzeczowniki utworzone od czasowników 
przy pomocy przyrostków  -ion i -ment 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając przy 
tym nieliczne błędy 

 przeważnie poprawnie wybiera właściwe opcje odpowiedzi w zdaniach 
na podstawie tytułu tekstu i zdjęć 

 rozumie większość tekstu pisanego: przeważnie samodzielnie znajduje w 



tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki 

filmu, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 zna i stosuje pierwszy okres warunkowy, popełniając nieliczne błędy 
 przeważnie poprawnie stosuje spójnik unless w pierwszym okresie 

warunkowym 
 pracując w parach, przeważnie poprawnie uzyskuje i przekazuje 

informacje przy użyciu pierwszego okresu warunkowego 

    
DOSTATECZN
A 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela posługuje się słownictwem 
związanym z tematyką filmu 

 częściowo poprawnie opisuje zdjęcia przy pomocy poznanego 
słownictwa 

 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: określa kontekst wypowiedzi 
(uczestników), popełniając przy tym błędy 

 pracując w grupach, z pomocą nauczyciela uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża swoje preferencje oraz wyraża i uzasadnia swoje 
opinie (ulubiony film), popełniając przy tym błędy 

 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela określa główną 
myśl poszczególnych części tekstu i znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy tym błędy 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 
dotyczące tematyki filmu, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 popełniając błędy, znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje je do 
podanych definicji 

 popełniając błędy, wyraża i uzasadnia swoje opinie (najciekawszy 
fragment tekstu) 

 częściowo zna konstrukcję will i stosuje ją w zdaniach, popełniając przy 
tym błędy 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy użyciu 
konstrukcji will, popełniając przy tym błędy 

 częściowo zna konstrukcję be going to i stosuje ją w zdaniach, 
popełniając przy tym błędy 

 popełniając błędy, stosuje konstrukcje will i be going to 
 popełniając błędy, używa czasu present continuous do wyrażania 

zaplanowanych czynności przyszłych 
 pracując w parach, z pomocą nauczyciela wyraża i uzasadnia swoje 

opinie, przedstawia plany na przyszłość oraz uzyskuje i przekazuje 
informacje, popełniając przy tym błędy 

 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w 
tekście określone informacje 

 z pomocą nauczyciela odpowiada na pytanie do zdjęcia, popełniając 
błędy 

 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy tym błędy 

 popełniając błędy, układa podane słowa oceniające atrakcyjność filmu w 
odpowiedniej kolejności (od najmniejszej do największej atrakcyjności) 

 częściowo poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą 
wypowiedź 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje zwroty: What did you 
think of …?, Did you like …?, The plot was brilliant. 



 pracując w parach, z pomocą nauczyciela wyraża swoje opinie i pyta o 
opinie innych na temat obejrzanego filmu, popełniając przy tym błędy 

 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w 
tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 
dotyczące tematyki filmu, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 popełniając błędy, opisuje ludzi (sławnych polskich filmowców) 
 z pomocą nauczyciela stosuje rzeczowniki utworzone od czasowników 

przy pomocy przyrostków -ion i -ment, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, z pomocą nauczyciela uzyskuje i przekazuje 

informacje, popełniając przy tym błędy 
 częściowo poprawnie wybiera właściwe opcje odpowiedzi w zdaniach na 

podstawie tytułu tekstu i zdjęć 
 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w 

tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 

dotyczące tematyki filmu, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje pierwszy okres 

warunkowy, popełniając przy tym błędy 
 popełniając błędy, stosuje spójnik unless w pierwszym okresie 

warunkowym 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy użyciu 

pierwszego okresu warunkowego, popełniając błędy 

           
DOPUSZCZAJ
ĄCA 

Nawet z dużą pomocą nauczyciela 
 słabo zna i z trudem posługuje się słownictwem związanym z tematyką 

filmu 
 z trudem i błędami opisuje zdjęcia przy pomocy poznanego słownictwa 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem określa kontekst 

wypowiedzi (uczestników), popełniając przy tym liczne błędy 
 pracując w grupach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża 

swoje preferencje oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie (ulubiony film), 
popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo rozumie tekst pisany: z trudem określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu i znajduje w tekście określone informacje, 
popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki 
filmu, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 popełniając liczne błędy, z trudem znajduje w tekście wyrazy i 
przyporządkowuje je do podanych definicji 

 popełniając liczne błędy, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie 
(najciekawszy fragment tekstu) 

 słabo zna konstrukcję will i z trudem stosuje ją w zdaniach, popełniając 
przy tym liczne błędy 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy użyciu 
konstrukcji will, popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo zna konstrukcję be going to i z trudem stosuje ją w zdaniach, 
popełniając przy tym liczne błędy 

 popełniając liczne błędy, z trudem stosuje konstrukcje will i be going to 
 popełniając liczne błędy, z trudem używa czasu present continuous do 

wyrażania zaplanowanych czynności przyszłych 



 pracując w parach, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
przedstawia plany na przyszłość oraz uzyskuje i przekazuje informacje, 
popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając liczne błędy 

 z trudem i licznymi błędami odpowiada na pytanie do zdjęcia 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 popełniając liczne błędy, układa podane słowa oceniające atrakcyjność 

filmu w odpowiedniej kolejności (od najmniejszej do największej 
atrakcyjności) 

 z trudem uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź 
 słabo zna i z trudem stosuje zwroty: What did you think of …?, Did you 

like …?, The plot was brilliant. 
 pracując w parach, z trudem wyraża swoje opinie i pyta o opinie innych 

na temat obejrzanego filmu, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki 

filmu, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 popełniając liczne błędy, z trudem opisuje ludzi (sławnych polskich 

filmowców) 
 z trudem stosuje rzeczowniki utworzone od czasowników przy pomocy 

przyrostków -ion i -ment, popełniając przy tym liczne błędy 
 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 

popełniając przy tym liczne błędy 
 z trudem i błędami wybiera właściwe opcje odpowiedzi w zdaniach na 

podstawie tytułu tekstu  
i zdjęć 
 słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki 

filmu, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 słabo zna i z trudem stosuje pierwszy okres warunkowy, popełniając przy 

tym liczne błędy 
 popełniając liczne błędy, z trudem stosuje spójnik unless w pierwszym 

okresie warunkowym 
 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje przy 

użyciu pierwszego okresu warunkowego, popełniając liczne błędy 

   
NIEDOSTATE
CZNA 

Pomimo pomocy nauczyciela: 
 nie zna i nie potrafi posługiwać się słownictwem związanym z tematyką 

filmu 
 nie umie opisać zdjęć przy pomocy poznanego słownictwa 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi określić kontekstu 

wypowiedzi (uczestników) 
 pracując w grupach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji, 

wyrażać swoich preferencji oraz wyrażać i uzasadniać swoich opinii 
(ulubiony film) 

 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi określić głównej myśli 
poszczególnych części tekstu  



i znaleźć w tekście określonych informacji 
 nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki filmu, które 

zostało zastosowane  
w tekście pisanym 
 nie umie znaleźć w tekście wyrazów i przyporządkować ich do podanych 

definicji 
 nie potrafi wyrazić i uzasadnić swoich opinii (najciekawszy fragment 

tekstu) 
 nie zna konstrukcji will i nie potrafi stosować jej w zdaniach 
 pracując w parach, nie umie uzyskiwać i przekazywać informacji przy 

użyciu konstrukcji will 
 nie zna konstrukcji be going to i nie potrafi stosować jej w zdaniach 
 nie potrafi stosować konstrukcji will i be going to 
 nie potrafi użyć czasu present continuous do wyrażania zaplanowanych 

czynności przyszłych 
 pracując w parach, nie potrafi wyrazić i uzasadnić swoich opinii, 

przedstawić planów na przyszłość oraz uzyskiwać i przekazywać 
informacji 

 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 
określonych informacji 

 nie umie odpowiedzieć na pytanie do zdjęcia 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 nie potrafi ułożyć podanych słów oceniających atrakcyjność filmu w 

odpowiedniej kolejności (od najmniejszej do największej atrakcyjności) 
 nie umie uzupełnić dialogów, wybierając brakującą wypowiedź 
 nie zna i nie potrafi stosować zwrotów: What did you think of …?, Did 

you like …?, The plot was brilliant. 
 pracując w parach, nie potrafi wyrażać swoich opinii i pytać o opinie 

innych na temat obejrzanego filmu 
 nie zna i nie potrafi stosować pierwszego okresu warunkowego 
 nie potrafi stosować spójnika unless w pierwszym okresie warunkowym 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji przy 

użyciu pierwszego okresu warunkowego 

 GOOD FRIENDS 

        
CELUJĄCA 

 zna i z łatwością stosuje wyrażenia określające formy zachowania, 
również spoza materiału podręcznikowego 

 z łatwością dopasowuje wyrażenia do zdjęć i tłumaczy je na język polski 
 z łatwością i bezbłędnie opisuje czynności 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie i z łatwością 

znajduje w tekście określone informacje 
 pracując w grupach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl 

poszczególnych części tekstu i znajduje w tekście określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo opisujące zwyczaje w 

różnych krajach, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie opisuje czynności (zwyczaje 

w różnych krajach) 



 doskonale zna i bezbłędnie stosuje czasowniki must, have to, don’t have 
to i mustn’t 

 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje 

 doskonale zna i bezbłędnie stosuje czasowniki should/shouldn’t i had 
to/didn’t have to 

 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bez problemu znajduje w 
tekście określone informacje 

 swobodnie i bezbłędnie przekazuje informacje 
 z łatwością i bezbłędnie przekazuje informacje i wyraża swoje opinie 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 bezbłędnie dopasowuje usłyszane pytania do podanych odpowiedzi 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje zwroty: What’s she/he like?, What 

does she/he look like?, She’s kind and … 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie opisuje ludzi 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście 

określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące historii 

przyjaźni twórców marki Rolls-Royce zastosowane w tekście pisanym 
 z łatwością i bezbłędnie opisuje ludzi (znane przyjaźnie w Polsce) 

 doskonale zna i z łatwością posługuje się kolokacjami czasownikowo-
rzeczownikowymi, również spoza materiału podręcznikowego 

 z łatwością bezbłędnie dopasowuje wyrażenia do ilustracji 
 pracując w grupach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl tekstu 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące relacji 

międzyludzkich, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 pracując w grupach, z łatwością i bezbłędnie przekazuje informacje 

(porównuje wyniki kwestionariusza) 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje drugi okres warunkowy 
 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje przy użyciu drugiego okresu warunkowego 

           
BARDZO 

           DOBRA 

 zna i poprawnie stosuje wyrażenia określające formy zachowania 
 poprawnie dopasowuje wyrażenia do zdjęć i tłumaczy je na język polski 
 poprawnie opisuje czynności 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 pracując w grupach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
 rozumie tekst pisany: poprawnie określa główną myśl poszczególnych 

części tekstu i znajduje w tekście określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo opisujące zwyczaje w różnych krajach, które 

zostało zastosowane  w tekście pisanym 
 pracując w parach, poprawnie opisuje czynności (zwyczaje w różnych 

krajach) 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje czasowniki must, have to, don’t have 

to i mustn’t 
 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 



informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje czasowniki should/shouldn’t i had 

to/didn’t have to 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bez problemu znajduje w 

tekście określone informacje 
 swobodnie i bezbłędnie przekazuje informacje 
 poprawnie przekazuje informacje i wyraża swoje opinie 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 

informacje 
 poprawnie dopasowuje usłyszane pytania do podanych odpowiedzi 
 zna i poprawnie stosuje zwroty: What’s she/he like?, What does she/he 

look like?, She’s kind and … 
 pracując w parach, poprawnie opisuje ludzi 

 doskonale zna i z łatwością posługuje się kolokacjami czasownikowo-
rzeczownikowymi, również spoza materiału podręcznikowego 

 z łatwością bezbłędnie dopasowuje wyrażenia do ilustracji 
 pracując w grupach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl tekstu 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące relacji 

międzyludzkich, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 pracując w grupach, z łatwością i bezbłędnie przekazuje informacje 

(porównuje wyniki kwestionariusza) 
 zna i poprawnie stosuje drugi okres warunkowy 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje przy 

użyciu drugiego okresu warunkowego 

         DOBRA  zazwyczaj zna i poprawnie stosuje wyrażenia określające formy 
zachowania 

 przeważnie poprawnie dopasowuje wyrażenia do zdjęć i tłumaczy je na 
język polski 

 zazwyczaj poprawnie opisuje czynności 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 pracując w grupach, przeważnie poprawnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: określa główną myśl 

poszczególnych części tekstu i znajduje w tekście określone informacje, 
popełniając przy tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo opisujące zwyczaje w 
różnych krajach, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 pracując w parach, przeważnie poprawnie opisuje czynności (zwyczaje w 
różnych krajach) 

 doskonale zna i bezbłędnie stosuje czasowniki must, have to, don’t have 
to i mustn’t 

 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje 

 doskonale zna i bezbłędnie stosuje czasowniki should/shouldn’t i had 
to/didn’t have to 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bez problemu znajduje w 



tekście określone informacje 
 swobodnie i bezbłędnie przekazuje informacje 
 z łatwością i bezbłędnie przekazuje informacje i wyraża swoje opinie 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 bezbłędnie dopasowuje usłyszane pytania do podanych odpowiedzi 

 doskonale zna i bezbłędnie stosuje zwroty: What’s she/he like?, What 
does she/he look like?, She’s kind and … 

 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie opisuje ludzi 

 doskonale zna i z łatwością posługuje się kolokacjami czasownikowo-
rzeczownikowymi, również spoza materiału podręcznikowego 

 z łatwością bezbłędnie dopasowuje wyrażenia do ilustracji 
 pracując w grupach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl tekstu 

 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące relacji 
międzyludzkich, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 pracując w grupach, z łatwością i bezbłędnie przekazuje informacje 
(porównuje wyniki kwestionariusza) 

 

    
DOSTATECZN
A 

 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje wyrażenia określające 
formy zachowania, popełniając przy tym błędy 

 popełniając błędy, dopasowuje wyrażenia do zdjęć i tłumaczy je na język 
polski 

 popełniając błędy, opisuje czynności 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym błędy 
 pracując w grupach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając przy 

tym błędy 
 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela określa główną 

myśl poszczególnych części tekstu i znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy tym błędy 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 
opisujące zwyczaje  

w różnych krajach, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 pracując w parach, opisuje czynności (zwyczaje w różnych krajach), 

popełniając przy tym błędy 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje czasowniki must, have to, 

don’t have to i mustn’t, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając przy 

tym błędy 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje czasowniki 

should/shouldn’t i had to/didn’t have to, popełniając przy tym błędy 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w 

tekście określone informacje 
 popełniając błędy, przekazuje informacje 
 popełniając błędy, przekazuje informacje i wyraża swoje opinie 



 częściowo rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy tym błędy 
 popełniając błędy, dopasowuje usłyszane pytania do podanych 

odpowiedzi 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje zwroty: What’s she/he 

like?, What does she/he look like?, She’s kind and … 
 pracując w parach, z pomocą nauczyciela opisuje ludzi, popełniając przy 

tym błędy 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela posługuje się podanymi 

kolokacjami czasownikowo-rzeczownikowymi 
 częściowo poprawnie dopasowuje wyrażenia do ilustracji 
 pracując w grupach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając przy 

tym błędy 
 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela określa główną 

myśl tekstu, popełniając przy tym błędy 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 

dotyczące relacji międzyludzkich, które zostało zastosowane w tekście 
pisanym 

 pracując w grupach, częściowo poprawnie przekazuje informacje 
(porównuje wyniki kwestionariusza) 

 

     
DOPUSZCZAJ
ĄCA 

 
Nawet z dużą pomocą nauczyciela: 

 słabo zna i z trudem stosuje wyrażenia określające formy zachowania, 
popełniając przy tym liczne błędy 

 popełniając liczne błędy, dopasowuje wyrażenia do zdjęć i tłumaczy je na 
język polski 

 popełniając liczne błędy, opisuje czynności 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 pracując w grupach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 

popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo rozumie tekst pisany: z trudem określa główną myśl 

poszczególnych części tekstu i znajduje w tekście określone informacje, 
popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo opisujące zwyczaje w 
różnych krajach, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 pracując w parach, opisuje czynności (zwyczaje w różnych krajach), 
popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo zna i z trudem stosuje czasowniki must, have to, don’t have to i 
mustn’t, popełniając przy tym liczne błędy 

 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 
popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo zna i z trudem stosuje czasowniki should/shouldn’t i had to/didn’t 
have to, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając liczne błędy 
 popełniając liczne błędy, z trudem przekazuje informacje 
 popełniając liczne błędy, z trudem przekazuje informacje i wyraża swoje 

opinie 



 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 popełniając błędy, z trudem dopasowuje usłyszane pytania do podanych 

odpowiedzi 
 słabo zna i z trudem stosuje zwroty: What’s she/he like?, What does 

she/he look like?, She’s kind and … 
 pracując w parach, z trudem opisuje ludzi, popełniając przy tym liczne 

błędy 
 słabo zna i z trudem posługuje się podanymi kolokacjami czasownikowo-

rzeczownikowymi 
 z trudem i licznymi błędami dopasowuje wyrażenia do ilustracji 
 pracując w grupach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 

popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo rozumie tekst pisany: z trudem określa główną myśl tekstu, 

popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące relacji 

międzyludzkich, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 pracując w grupach, z trudem i błędami przekazuje informacje 

(porównuje wyniki kwestionariusza) 

   
NIEDOSTATE
CZNA 

Pomimo pomocy nauczyciela: 
 nie zna i nie potrafi stosować wyrażeń określających formy zachowania 
 nie umie dopasować wyrażeń do zdjęć i przetłumaczyć ich na język 

polski 
 nie potrafi opisywać czynności 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 pracując w grupach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji 
 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi określić głównej myśli 

poszczególnych części tekstu i znaleźć w tekście określonych informacji 
 nie zna i nie rozumie słownictwa opisującego zwyczaje w różnych 

krajach, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 pracując w parach, nie potrafi opisywać czynności (zwyczajów w 

różnych krajach) 
 nie zna i nie potrafi stosować czasowników must, have to, don’t have to i 

mustn’t 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji 

 nie zna i nie potrafi stosować czasowników should/shouldn’t i had 
to/didn’t have to 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 nie potrafi przekazać informacji nie potrafi przekazać informacji i 

wyrazić swoich opinii 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 nie potrafi dopasować usłyszanych pytań do podanych odpowiedzi 

 nie zna i nie potrafi stosować zwrotów: What’s she/he like?, What does 
she/he look like?, She’s kind and … 

 pracując w parach, nie umie opisywać ludzi 
 nie zna i nie potrafi posługiwać się podanymi kolokacjami 

czasownikowo-rzeczownikowymi 



 nie potrafi dopasować wyrażeń do ilustracji 
 pracując w grupach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji 
 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi określić głównej myśli tekstu 
 nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego relacji międzyludzkich, 

które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 pracując w grupach, nie umie przekazać informacji (porównać wyników 

kwestionariusza) 

 WORLD OF MUSIC 

        
CELUJĄCA 

 doskonale zna i z łatwością stosuje wyrażenia związane z tematem 
muzyki, również spoza materiału podręcznikowego 

 bezbłędnie opisuje zdjęcia przy pomocy podanych wyrażeń 
 swobodnie i bezbłędnie wyraża swoje opinie (najlepszy obecnie teledysk) 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością określa kontekst 

wypowiedzi (uczestników) 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje (ostatnio zakupiony album muzyczny) 
 bezbłędnie dopasowuje zdjęcia do podanych słów 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl 

poszczególnych części tekstu i znajduje w tekście określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo opisujące odtwarzacze 

muzyczne, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 bezbłędnie znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje je do 

podanych definicji 
 z łatwością i bezbłędnie znajduje w tekście wyrazy pokrewne w języku 

angielskim i polskim 
 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje stronę bierną w czasie present simple 

w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających 
 z łatwością i bezbłędnie tłumaczy podane zdania na język polski 
 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje przy użyciu strony biernej 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje stronę bierną w czasie past simple w 

zdaniach twierdzących, przeczących i pytających 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje – opisuje przedmiot (ulubiony album muzyczny) 
 swobodnie i bezbłędnie odpowiada na pytania do zdjęcia 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 z łatwością i bezbłędnie opisuje swoje doświadczenia 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 bezbłędnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje zwroty: I preferred the first album., I 

think so too., Me too., Me neither. 
 pracując w parach, z łatwością uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża 

swoje opinie i preferencje oraz zgadza się i sprzeciwia się 
 z łatwością i bezbłędnie tworzy przymiotniki o znaczeniu przeciwnym 

przy pomocy przedrostków un-, im- i il- 



 z łatwością i bezbłędnie przewiduje tematykę tekstu na podstawie 
podanych wyrazów 

 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście 
określone informacje 

 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące nielegalnego 
ściągania muzyki z Internetu, które zostało zastosowane w tekście 
pisanym 

 z łatwością i bezbłędnie przekształca zdania ze strony czynnej na stronę 
bierną 

 doskonale zna i z łatwością stosuje poznane czasy przeszłe, teraźniejsze i 
przyszłe 

 doskonale rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście określone 
informacje 

 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo opisujące piosenkarkę, 
które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 doskonale zna i z łatwością stosuje okoliczniki czasu charakterystyczne 
dla czasów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych 

 bezbłędnie tworzy wypowiedź pisemną – opis muzycznego bohatera, w 
którym opisuje ludzi, przedstawia fakty z przeszłości oraz wyraża i 
uzasadnia swoje poglądy 

         BARDZO 

         DOBRA 

 zna i poprawnie stosuje wyrażenia związane z tematem muzyki 
 poprawnie opisuje zdjęcia przy pomocy podanych wyrażeń 
 poprawnie wyraża swoje opinie (najlepszy obecnie teledysk) 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie określa kontekst wypowiedzi 

(uczestników) 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje (ostatnio 

zakupiony album muzyczny) 
 poprawnie dopasowuje zdjęcia do podanych słów 
 rozumie tekst pisany: poprawnie określa główną myśl poszczególnych 

części tekstu i znajduje w tekście określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo opisujące odtwarzacze muzyczne, które zostało 

zastosowane w tekście pisanym 
 poprawnie znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje je do 

podanych definicji 
 poprawnie znajduje w tekście wyrazy pokrewne w języku angielskim i 

polskim 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
 zna i poprawnie stosuje stronę bierną w czasie present simple w zdaniach 

twierdzących, przeczących i pytających 
 poprawnie tłumaczy podane zdania na język polski 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje przy 

użyciu strony biernej 
 zna i poprawnie stosuje stronę bierną w czasie past simple w zdaniach 

twierdzących, przeczących i pytających 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje – opisuje 

przedmiot (ulubiony album muzyczny) 
 poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia 

 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 
informacje 
 poprawnie opisuje swoje doświadczenia 



 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone 
informacje 
 poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź 

 zna i poprawnie stosuje zwroty: I preferred the first album., I think so 
too., Me too., Me neither. 

 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża 
swoje opinie i preferencje oraz zgadza się i sprzeciwia się 

 rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo opisujące znane budynki operowe, które 

zostało zastosowane w tekście pisanym 
 poprawnie opisuje miejsca (znane muzyczne obiekty w Polsce) 

 poprawnie tworzy przymiotniki o znaczeniu przeciwnym przy pomocy 
przedrostków un-, im- i il- 

 poprawnie przewiduje tematykę tekstu na podstawie podanych wyrazów 
 rozumie tekst pisany: samodzielnie i poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo dotyczące nielegalnego ściągania muzyki z 

Internetu, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

           DOBRA  zna i zazwyczaj poprawnie stosuje wyrażenia związane z tematem 
muzyki 

 zazwyczaj poprawnie opisuje zdjęcia przy pomocy podanych wyrażeń 
 popełniając nieliczne błędy, wyraża swoje opinie (najlepszy obecnie 

teledysk) 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie określa 

kontekst wypowiedzi (uczestników) 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje (ostatnio zakupiony 

album muzyczny), popełniając przy tym nieliczne błędy 
 przeważnie poprawnie dopasowuje zdjęcia do podanych słów 
 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: określa główną myśl 

poszczególnych części tekstu i znajduje w tekście określone informacje, 
popełniając przy tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo opisujące 
odtwarzacze muzyczne, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 popełniając nieliczne błędy, znajduje w tekście wyrazy i 
przyporządkowuje je do podanych definicji 

 przeważnie poprawnie znajduje w tekście wyrazy pokrewne w języku 
angielskim i polskim 

 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje 

 zna i stosuje stronę bierną w czasie present simple w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytających, popełniając przy tym nieliczne 
błędy 

 przeważnie poprawnie tłumaczy podane zdania na język polski 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy użyciu strony 

biernej, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 zna i stosuje stronę bierną w czasie past simple w zdaniach twierdzących, 

przeczących i pytających, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje – opisuje przedmiot 

(ulubiony album muzyczny), popełniając przy tym nieliczne błędy 
 zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia 



 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj poprawnie opisuje swoje doświadczenia 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 przeważnie poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą 

wypowiedź 
 zna i przeważnie poprawnie stosuje zwroty: I preferred the first album., I 

think so too., Me too., Me neither. 
 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje 

informacje, wyraża swoje opinie i preferencje oraz zgadza się i sprzeciwia 
się 
 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo opisujące znane 

budynki operowe, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 popełniając nieliczne błędy, opisuje miejsca (znane muzyczne obiekty w 

Polsce) 

    
DOSTATECZN
A 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje wyrażenia związane z 
tematem muzyki, popełniając przy tym błędy 

 popełniając błędy, opisuje zdjęcia przy pomocy podanych wyrażeń 
 popełniając błędy, wyraża swoje opinie (najlepszy obecnie teledysk) 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, określa kontekst 

wypowiedzi (uczestników) 
 pracując w parach, z pomocą nauczyciela uzyskuje i przekazuje 

informacje (ostatnio zakupiony album muzyczny), popełniając przy tym 
błędy 

 częściowo poprawnie dopasowuje zdjęcia do podanych słów 
 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela określa główną 

myśl poszczególnych części tekstu i znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy tym błędy 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 
opisujące odtwarzacze muzyczne, które zostało zastosowane w tekście 
pisanym 

 popełniając błędy, znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje je do 
podanych definicji 

 częściowo poprawnie znajduje w tekście wyrazy pokrewne w języku 
angielskim i polskim 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając przy 
tym błędy 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje stronę bierną w czasie 
present simple w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających, 
popełniając przy tym błędy 

 popełniając błędy, tłumaczy podane zdania na język polski 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy użyciu strony 

biernej, popełniając przy tym błędy 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje stronę bierną w czasie past 

simple w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających, popełniając przy 
tym błędy 
 pracując w parach, z pomocą nauczyciela uzyskuje i przekazuje 



informacje – opisuje przedmiot (ulubiony album muzyczny), popełniając 
przy tym błędy 

 popełniając błędy, odpowiada na pytania do zdjęcia 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym błędy 
 popełniając błędy, opisuje swoje doświadczenia 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym błędy 
 częściowo poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą 

wypowiedź 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje zwroty: I preferred the 

first album., I think so too., Me too., Me neither. 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża swoje 

opinie i preferencje oraz zgadza się i sprzeciwia się, popełniając przy tym 
błędy 
 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w 

tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 

opisujące znane budynki operowe, które zostało zastosowane w tekście 
pisanym 

 popełniając błędy, opisuje miejsca (znane muzyczne obiekty w Polsce) 
  

   
DOPUSZCZAJ
ĄCA 

Nawet z dużą pomocą nauczyciela: 
 

 słabo zna i z trudem stosuje wyrażenia związane z tematem muzyki, 
popełniając przy tym liczne błędy 

 z trudem opisuje zdjęcia przy pomocy podanych wyrażeń, popełniając 
przy tym liczne błędy 

 popełniając liczne błędy, wyraża swoje opinie (najlepszy obecnie 
teledysk) 

 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem określa kontekst 
wypowiedzi (uczestników), popełniając przy tym liczne błędy 

 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje (ostatnio 
zakupiony album muzyczny), popełniając przy tym liczne błędy 

 z trudem i błędami dopasowuje zdjęcia do podanych słów 
 słabo rozumie tekst pisany: z trudem określa główną myśl 

poszczególnych części tekstu i znajduje w tekście określone informacje, 
popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo opisujące odtwarzacze 
muzyczne, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 popełniając liczne błędy, znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje 
je do podanych definicji 

 z trudem i błędami znajduje w tekście wyrazy pokrewne w języku 
angielskim i polskim 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając przy 
tym liczne błędy 

 słabo zna i z trudem stosuje stronę bierną w czasie present simple w 
zdaniach twierdzących, przeczących i pytających, popełniając przy tym 
liczne błędy 

 popełniając liczne błędy, z trudem tłumaczy podane zdania na język 



polski 
 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje przy 

użyciu strony biernej, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo zna i z trudem stosuje stronę bierną w czasie past simple w 

zdaniach twierdzących, przeczących i pytających, popełniając przy tym 
liczne błędy 
 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje – opisuje 

przedmiot (ulubiony album muzyczny), popełniając przy tym liczne 
błędy 

 popełniając liczne błędy, odpowiada na pytania do zdjęcia 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 popełniając liczne błędy, z trudem opisuje swoje doświadczenia 

 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 

 z trudem i błędami uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź 
 słabo zna i z trudem stosuje zwroty: I preferred the first album., I think so 

too., Me too., Me neither. 
 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża 

swoje opinie i preferencje oraz zgadza się i sprzeciwia się, popełniając przy 
tym liczne błędy 
 słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo opisujące znane 

budynki operowe, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 popełniając liczne błędy, z trudem opisuje miejsca (znane muzyczne 

obiekty w Polsce) 
  
 

   
NIEDOSTATE
CZNA 

Pomimo pomocy nauczyciela: 
 

 nie zna i nie potrafi stosować wyrażeń związanych z tematem muzyki 
 nie potrafi opisać zdjęć przy pomocy podanych wyrażeń 
 nie umie wyrażać swoich opinii (najlepszy obecnie teledysk) 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi określić kontekstu 

wypowiedzi (uczestników) 
 pracując w parach, nie umie uzyskać i przekazać informacji (ostatnio 

zakupiony album muzyczny) 
 nie potrafi dopasować zdjęć do podanych słów 
 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi określić głównej myśli 

poszczególnych części tekstu  
i znaleźć w tekście określonych informacji  
 nie zna i nie rozumie słownictwa opisującego odtwarzacze muzyczne, 

które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 nie umie znaleźć w tekście wyrazów i przyporządkować ich do podanych 

definicji 
 nie potrafi znaleźć w tekście wyrazów pokrewnych w języku angielskim i 

polskim 
 pracując w parach, nie umie uzyskać i przekazać informacji 
 nie zna i nie potrafi stosować strony biernej w czasie present simple w 



zdaniach twierdzących, przeczących i pytających 
 nie umie przetłumaczyć podanych zdań na język polski 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji przy 

użyciu strony biernej 
 nie zna i nie potrafi stosować strony biernej w czasie past simple w 

zdaniach twierdzących, przeczących i pytających 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji – 

opisać przedmiotu (ulubionego albumu muzycznego) 
 nie umie odpowiedzieć na pytania do zdjęcia 

 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 
określonych informacji 

 nie potrafi opisać swoich doświadczeń 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 nie umie uzupełnić dialogów, wybierając brakującą wypowiedź 

 nie zna i nie potrafi stosować zwrotów: I preferred the first album., I 
think so too., Me too., Me neither. 

 pracując w parach, nie umie uzyskiwać i przekazywać informacji, 
wyrażać swoich opinii  
i preferencji oraz zgadzać się i sprzeciwiać się 

 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych 
informacji 

 nie zna i nie rozumie słownictwa opisującego znane budynki operowe, 
które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 nie potrafi opisywać miejsc (znanych muzycznych obiektów w Polsce) 

 
Wymagania na poszczególne oceny: klasa III gimnazjum 
 
 

  CHANGING LIVES 
       
CELUJĄC
A 

 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym ważne 
wydarzenia życiowe, również spoza materiału podręcznikowego 

 bezbłędnie uzupełnia zdania poznanymi wyrażeniami  
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w 

tekście określone informacje 
 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia (wydarzenie, które zmieniło twoje życie) 
oraz wyraża swoje opinie 

 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl 
tekstu i znajduje w tekście 

       określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki 

ważnych wydarzeń w życiu znanego aktora, które zostało 
zastosowane w tekście pisanym 

 bezbłędnie łączy podane wyrazy z ich definicjami oraz tłumaczy je 
na język polski 

 doskonale zna czas present simple i bezbłędnie stosuje go w 
zdaniach 

 doskonale zna czas past simple i bezbłędnie stosuje go w zdaniach 



 doskonale zna przysłówki częstotliwości never, ever, sometimes, 
often, usually, always  

i bezbłędnie stosuje je w zdaniach 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 doskonale zna konstrukcję used to i bezbłędnie stosuje ją w zdaniach 

 doskonale zna czas present simple i bezbłędnie stosuje go w 
zdaniach 

 doskonale zna czas past simple i bezbłędnie stosuje go w zdaniach 
 z łatwością i bezbłędnie odpowiada na pytania do zdjęć 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w 

tekście określone informacje 
 bezbłędnie uzupełnia tekst brakującymi wyrażeniami 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje do opisywania zdjęć zwroty: This 

is a photo of … and …, They're all … because …, They're at / in …, 
looks like, on the left, on the right, in the middle, there are, Who's 
that?, Where was the photo taken? 

 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia (opisywanie zdjęć) 

          
BARDZO 
          
DOBRA 

 zna i posługuje się podanym słownictwem nazywającym ważne 
wydarzenia życiowe 

 poprawnie uzupełnia zdania poznanymi wyrażeniami 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i 

wyjaśnienia (wydarzenie, które zmieniło twoje życie) oraz wyraża 
swoje opinie 

 rozumie tekst pisany: poprawnie określa główną myśl tekstu i 
znajduje w tekście określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki ważnych wydarzeń w 

życiu znanego aktora, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 poprawnie łączy podane wyrazy z ich definicjami oraz tłumaczy je 

na język polski 
 zna czas present simple i poprawnie stosuje go w zdaniach 
 zna czas past simple i poprawnie stosuje go w zdaniach 
 zna przysłówki częstotliwości never, ever, sometimes, often, usually, 

always i poprawnie stosuje je w zdaniach 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 

 zna konstrukcję used to i poprawnie stosuje ją w zdaniach 
 zna czas present simple i poprawnie stosuje go w zdaniach 
 zna czas past simple i poprawnie stosuje go w zdaniach 
 poprawnie odpowiada na pytania do zdjęć 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 poprawnie uzupełnia tekst brakującymi wyrażeniami 
 zna i poprawnie stosuje do opisywania zdjęć zwroty: This is a photo 

of … and …, They're all … because …, They're at / in …, looks like, 
on the left, on the right, in the middle, there are, Who's that?, Where 
was the photo taken? 

 pracując w parach, poprawnie proponuje, przyjmuje i odrzuca 



propozycje i sugestie (opisywanie zdjęć) 
 

          
DOBRA 

 zazwyczaj zna i posługuje się podanym słownictwem nazywającym 
ważne wydarzenia życiowe, popełniając nieliczne błędy 

 przeważnie poprawnie uzupełnia zdania poznanymi wyrażeniami 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie 

znajduje w tekście określone informacje 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

(wydarzenie, które zmieniło twoje życie) oraz wyraża swoje opinie, 
popełniając przy tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: określa główną myśl 
tekstu i znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy 
tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące 
tematyki ważnych wydarzeń w życiu znanego aktora, które zostało 
zastosowane w tekście pisanym 

 przeważnie poprawnie łączy podane wyrazy z ich definicjami oraz 
tłumaczy je na język polski 

 zna czas present simple i, popełniając nieliczne błędy, stosuje go w 
zdaniach 

 zna czas past simple i, popełniając nieliczne błędy, stosuje go w 
zdaniach 

 zna przysłówki częstotliwości never, ever, sometimes, often, usually, 
always i zazwyczaj poprawnie stosuje je w zdaniach 

 pracując w parach, przeważnie poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje 

 zna konstrukcję used to i stosuje ją w zdaniach, popełniając przy 
tym nieliczne błędy 
 zna czas present simple i, popełniając nieliczne błędy, stosuje go w 

zdaniach 
 zna czas past simple i, popełniając nieliczne błędy, stosuje go w 

zdaniach 
 przeważnie poprawnie odpowiada na pytania do zdjęć 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie 

znajduje w tekście określone informacje 
 przeważnie poprawnie uzupełnia tekst brakującymi wyrażeniami 
 zazwyczaj zna i stosuje do opisywania zdjęć zwroty: This is a photo 

of … and …, They're all … because …, They're at / in …, looks like, 
on the left, on the right, in the middle, there are, Who's that?, Where 
was the photo taken? 

 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje i sugestie (opisywanie zdjęć) 

    
DOSTATE
CZNA 

 częściowo zna i posługuje się podanym słownictwem nazywającym 
ważne wydarzenia życiowe, popełniając błędy 

 częściowo poprawnie uzupełnia zdania poznanymi wyrażeniami 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w 

tekście określone informacje 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

(wydarzenie, które zmieniło twoje życie) oraz wyraża swoje opinie, 
popełniając przy tym błędy 

 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela określa 



główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje, 
popełniając przy tym błędy 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 
dotyczące tematyki ważnych wydarzeń w życiu znanego aktora, 
które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 częściowo poprawnie łączy podane wyrazy z ich definicjami oraz 
tłumaczy je na język polski 

 częściowo zna czas present simple i, popełniając błędy, stosuje go w 
zdaniach 

 częściowo zna czas past simple i, popełniając błędy, stosuje go w 
zdaniach 

 częściowo zna przysłówki częstotliwości never, ever, sometimes, 
often, usually, always  

i z pomocą nauczyciela stosuje je w zdaniach 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając 

przy tym błędy 
 częściowo zna konstrukcję used to i z pomocą nauczyciela stosuje ją 

w zdaniach, popełniając przy tym błędy 
 częściowo zna czas present simple i, popełniając błędy, stosuje go w 

zdaniach 
 częściowo zna czas past simple i, popełniając błędy, stosuje go w 

zdaniach 
 popełniając błędy, odpowiada na pytania do zdjęć 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w 

tekście określone informacje 
 częściowo poprawnie uzupełnia tekst brakującymi wyrażeniami 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje do opisywania zdjęć 

zwroty: This is a photo of … and …, They're all … because …, 
They're at / in …, looks like, on the left, on the right, in the middle, 
there are, Who's that?, Where was the photo taken? 

 pracując w parach, z pomocą nauczyciela proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje i sugestie, popełniając przy tym błędy 
(opisywanie zdjęć) 

DOPUSZC
ZAJĄCA 

Nawet z dużą pomocą nauczyciela: 
 słabo zna i z trudem posługuje się podanym słownictwem 

nazywającym ważne wydarzenia życiowe, popełniając liczne błędy 
 z trudem i błędami uzupełnia zdania poznanymi wyrażeniami 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje i 

wyjaśnienia (wydarzenie, które zmieniło twoje życie) oraz wyraża 
swoje opinie, popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo rozumie tekst pisany: z trudem określa główną myśl tekstu i 
znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym 
liczne błędy 

 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące 
tematyki ważnych wydarzeń w życiu znanego aktora, które zostało 
zastosowane w tekście pisanym 

 z trudem i błędami łączy podane wyrazy z ich definicjami oraz 
tłumaczy je na język polski 

 słabo zna czas present simple i, popełniając liczne błędy, z trudem 



stosuje go w zdaniach 
 słabo zna czas past simple i, popełniając liczne błędy, z trudem 

stosuje go w zdaniach 
 słabo zna przysłówki częstotliwości never, ever, sometimes, often, 

usually, always  
i z trudem stosuje je w zdaniach 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając 

przy tym liczne błędy 
 słabo zna konstrukcję used to i z trudem stosuje ją w zdaniach, 

popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo zna czas present simple i, z trudem i z błędami, stosuje go w 

zdaniach 
 słabo zna czas past simple i, z trudem i z błędami, stosuje go w 

zdaniach 
 popełniając liczne błędy, z trudem odpowiada na pytania do zdjęć 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 z trudem uzupełnia tekst brakującymi wyrażeniami 
 słabo zna i z trudem stosuje do opisywania zdjęć zwroty: This is a 

photo of … and …, They're all … because …, They're at / in …, looks 
like, on the left, on the right, in the middle, there are, Who's that?, 
Where was the photo taken? 

 pracując w parach, z trudem proponuje, przyjmuje i odrzuca 
propozycje i sugestie, popełniając przy tym liczne błędy (opisywanie 
zdjęć) 

NIEDOST
ATECZNA 

Pomimo pomocy nauczyciela: 
 nie zna i nie potrafi posługiwać się podanym słownictwem 

nazywającym ważne wydarzenia życiowe 
 nie umie uzupełnić zdań poznanymi wyrażeniami 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 pracując w parach, nie umie uzyskać i przekazać informacji i 

wyjaśnień (wydarzenie, które zmieniło twoje życie) ani wyrazić 
swoich opinii 

 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi określić głównej myśli 
tekstu ani znaleźć w tekście określonych informacji 

 nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki ważnych 
wydarzeń w życiu znanego aktora, które zostało zastosowane w tekście 
pisanym 
 nie potrafi połączyć podanych wyrazów z ich definicjami oraz 

przetłumaczyć ich na język polski 
 nie zna czasu present simple i nie umie zastosować go w zdaniach 
 nie zna czasu past simple i nie umie zastosować go w zdaniach 
 nie zna przysłówków częstotliwości never, ever, sometimes, often, 

usually, always i nie potrafi stosować ich w zdaniach 
 nie zna konstrukcji used to i nie potrafi stosować jej w zdaniach 

 nie zna czasu present simple i nie potrafi stosować go w zdaniach 
 nie zna czasu past simple i nie potrafi stosować go w zdaniach 
 nie potrafi odpowiedzieć na pytania do zdjęć 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 



 nie umie uzupełnić tekstu brakującymi wyrażeniami 
 nie zna i nie potrafi stosować do opisywania zdjęć zwrotów: This is 

a photo of … and …, They're all … because …, They're at / in …, 
looks like, on the left, on the right, in the middle, there are, Who's 
that?, Where was the photo taken? 

 pracując w parach, nie potrafi proponować, przyjmować i odrzucać 
propozycji i sugestii (opisywanie zdjęć) 

  LITERATURE 
       
CELUJĄC
A 

 zna i z łatwością posługuje się nazwami rodzajów literackich, 
również spoza materiału podręcznikowego 

 swobodnie i bezbłędnie dopasowuje odpowiedni rodzaj literacki do 
osoby o pasujących zainteresowaniach 

 bezbłędnie rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w 
tekście określone informacje 

 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje związane  

z ostatnio przeczytanymi książkami 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl 

tekstu i znajduje w tekście określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki 

czynności życia codziennego, zwierząt oraz klęsk żywiołowych, 
które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 z łatwością i bezbłędnie układa wydarzenia z tekstu w odpowiedniej 
kolejności 

 z łatwością i bezbłędnie stosuje czasy past simple i past continuous 
do opisywania dwóch czynności przeszłych (ciągłej i jednorazowej) 
w jednym zdaniu 

 zawsze poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasie past 
simple lub past continuous 

 z łatwością i bezbłędnie stosuje spójniki when i while w zdaniach w 
czasach past simple oraz past continuous 

 doskonale zna czas past simple i bezbłędnie stosuje go we 
wszystkich typach zdań  

 doskonale zna czas past continuous i bezbłędnie stosuje go we 
wszystkich typach zdań 

 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje 

 z łatwością i bezbłędnie odpowiada na pytania do zdjęć 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje zwroty: I reckon they're really 

boring., I prefer …, If you ask me they're brilliant / fantastic / 
exciting / terrifying / amazing, To be honest, I think …, I don't agree 
at all!, In my opinion you're totally wrong!, Don't you agree that 
…?, What do you think of …? 

 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie stosuje formy 
grzecznościowe oraz uzyskuje i przekazuje informacje 

       
BARDZO 
        
DOBRA 

 poprawnie posługuje się nazwami rodzajów literackich 
 zna i poprawnie dopasowuje odpowiedni rodzaj literacki do osoby o 

pasujących zainteresowaniach 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 



związane z ostatnio przeczytanymi książkami 
 rozumie tekst pisany: poprawnie określa główną myśl tekstu i 

znajduje w tekście określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki czynności życia 

codziennego, zwierząt oraz klęsk żywiołowych, które zostało 
zastosowane w tekście pisanym 

 poprawnie układa wydarzenia z tekstu w odpowiedniej kolejności 
 poprawnie stosuje czasy past simple i past continuous do 

opisywania dwóch czynności przeszłych (ciągłej i jednorazowej) w 
jednym zdaniu 

 uzupełnia zdania czasownikami w czasie past simple lub past 
continuous 

 poprawnie stosuje spójniki when i while w zdaniach w czasach past 
simple oraz past continuous 

 zna czas past simple i poprawnie stosuje go we wszystkich typach 
zdań  

 zna czas past continuous i poprawnie stosuje go we wszystkich 
typach zdań  

 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje  
 poprawnie odpowiada na pytania do zdjęć 
 zna i poprawnie stosuje zwroty: I reckon they're really boring., I 

prefer …, If you ask me they're brilliant / fantastic / exciting / 
terrifying / amazing, To be honest, I think …, I don't agree at all!, In 
my opinion you're totally wrong!, Don't you agree that …?, What do 
you think of …? 

 pracując w parach, poprawnie stosuje formy grzecznościowe oraz 
uzyskuje i przekazuje informacje 

           
DOBRA 

 przeważnie poprawnie posługuje się nazwami rodzajów literackich 
 w większości zna i zazwyczaj poprawnie dopasowuje odpowiedni 

rodzaj literacki do osoby o pasujących zainteresowaniach 
 zazwyczaj rozumie wypowiedzi ze słuchu: przeważnie poprawnie 

znajduje w tekście określone informacje 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje związane z 

ostatnio przeczytanymi książkami, popełniając nieliczne błędy 
 zazwyczaj rozumie tekst pisany: popełniając nieliczne błędy, określa 

główną myśl tekstu  
i znajduje w tekście określone informacje 
 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące 

tematyki czynności życia codziennego, zwierząt oraz klęsk 
żywiołowych, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 przeważnie poprawnie układa wydarzenia z tekstu w odpowiedniej 
kolejności 

 zazwyczaj poprawnie stosuje czasy past simple i past continuous do 
opisywania dwóch czynności przeszłych (ciągłej i jednorazowej) w 
jednym zdaniu 

 uzupełnia zdania czasownikami w czasie past simple lub past 
continuous, popełniając przy tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj poprawnie stosuje spójniki when i while w zdaniach w 
czasach past simple oraz past continuous 

 zna czas past simple i, popełniając nieliczne błędy, stosuje go we 
wszystkich typach zdań  



 zna czas past continuous i, popełniając nieliczne błędy, stosuje go 
we wszystkich typach zdań  

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając 
przy tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęć 
 zna i przeważnie poprawnie stosuje zwroty: I reckon they're really 

boring., I prefer …, If you ask me they're brilliant / fantastic / 
exciting / terrifying / amazing, To be honest, I think …, I don't agree 
at all!, In my opinion you're totally wrong!, Don't you agree that 
…?, What do you think of …? 

 pracując w parach, z nielicznymi błędami stosuje formy 
grzecznościowe oraz uzyskuje i przekazuje informacje 

  
DOSTATE
CZNA 

 popełniając błędy, posługuje się nazwami rodzajów literackich 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela dopasowuje odpowiedni 

rodzaj literacki do osoby o pasujących zainteresowaniach 
 częściowo rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje związane z 

ostatnio przeczytanymi książkami, popełniając błędy 
 częściowo rozumie tekst pisany: popełniając błędy, określa główną 

myśl tekstu i znajduje  
w tekście określone informacje 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 

dotyczące tematyki czynności życia codziennego, zwierząt oraz 
klęsk żywiołowych, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 częściowo poprawnie układa wydarzenia z tekstu w odpowiedniej 
kolejności 

 stosuje czasy past simple i past continuous do opisywania dwóch 
czynności przeszłych (ciągłej i jednorazowej) w jednym zdaniu, 
popełniając przy tym błędy 

 uzupełnia zdania czasownikami w czasie past simple lub past 
continuous, popełniając przy tym błędy 

 stosuje spójniki when i while w zdaniach w czasach past simple oraz 
past continuous, popełniając liczne błędy 

 częściowo zna czas past simple i, popełniając błędy, stosuje go we 
wszystkich typach zdań  

 częściowo zna czas past continuous i, popełniając błędy, stosuje go 
we wszystkich typach zdań  

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając 
przy tym błędy 

 popełniając błędy, odpowiada na pytania do zdjęć 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje zwroty: I reckon 

they're really boring., I prefer …, If you ask me they're brilliant / 
fantastic / exciting / terrifying / amazing, To be honest, I think …, I 
don't agree at all!, In my opinion you're totally wrong!, Don't you 
agree that …?, What do you think of …? 

 pracując w parach, z błędami stosuje formy grzecznościowe oraz 
uzyskuje i przekazuje informacje 

    
DOPUSZC
ZAJĄCA 

Nawet z dużą pomocą nauczyciela: 
 popełniając liczne błędy, posługuje się nazwami rodzajów 

literackich 



 słabo zna i z trudem dopasowuje odpowiedni rodzaj literacki do 
osoby o pasujących zainteresowaniach 

 z trudem rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 

 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje 
związane z ostatnio przeczytanymi książkami, popełniając liczne 
błędy 

 słabo rozumie tekst pisany: popełniając liczne błędy, określa główną 
myśl tekstu i znajduje  

w tekście określone informacje 
 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące 

tematyki czynności życia codziennego, zwierząt oraz klęsk 
żywiołowych, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 z trudem i błędami układa wydarzenia z tekstu w odpowiedniej 
kolejności 

 z trudnością stosuje czasy past simple i past continuous do 
opisywania dwóch czynności przeszłych (ciągłej i jednorazowej) w 
jednym zdaniu, popełniając przy tym liczne błędy 

 uzupełnia zdania czasownikami w czasie past simple lub past 
continuous, popełniając przy tym liczne błędy 

 z trudnością stosuje spójniki when i while w zdaniach w czasach 
past simple oraz past continuous, popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo zna czas past simple i, popełniając liczne błędy, z trudem 
stosuje go we wszystkich typach zdań  

 słabo zna czas past continuous i, popełniając liczne błędy, z trudem 
stosuje go we wszystkich typach zdań  

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając 
przy tym liczne błędy 

 z trudnością i popełniając liczne błędy odpowiada na pytania do 
zdjęć 

 słabo zna i z trudem stosuje zwroty: I reckon they're really boring., I 
prefer …, If you ask me they're brilliant / fantastic / exciting / 
terrifying / amazing, To be honest, I think …, I don't agree at all!, In 
my opinion you're totally wrong!, Don't you agree that …?, What do 
you think of …? 

 pracując w parach, z trudem i licznymi błędami stosuje formy 
grzecznościowe oraz uzyskuje i przekazuje informacje 

 
NIEDOST
ATECZNA 

Pomimo pomocy nauczyciela: 
 nie umie posługiwać się nazwami rodzajów literackich 
 nie zna i nie potrafi dopasować odpowiedniego rodzaju literackiego 

do osoby o pasujących zainteresowaniach 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskać i przekazać informacji 

związanych z ostatnio przeczytanymi książkami 
 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi określić głównej myśli 

tekstu i znaleźć w tekście określonych informacji 
 nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki czynności 

życia codziennego, zwierząt oraz klęsk żywiołowych, które zostało 
zastosowane w tekście pisanym 

 nie potrafi ułożyć wydarzeń z tekstu w odpowiedniej kolejności 



 nie potrafi stosować czasów past simple i past continuous do 
opisywania dwóch czynności przeszłych (ciągłej i jednorazowej) w 
jednym zdaniu 

 nie potrafi uzupełniać zdań czasownikami w czasie past simple lub 
past continuous 

 nie umie stosować spójników when i while w zdaniach w czasach 
past simple oraz past continuous 

 nie zna czasu past simple i nie umie zastosować go we wszystkich 
typach zdań   

 nie zna czasu past continuous i nie umie zastosować go we 
wszystkich typach zdań   

 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji  
 nie potrafi odpowiadać na pytania do zdjęć 
 nie zna i nie potrafi stosować zwrotów: I reckon they're really 

boring., I prefer …, If you ask me they're brilliant / fantastic / 
exciting / terrifying / amazing, To be honest, I think …, I don't agree 
at all!, In my opinion you're totally wrong!, Don't you agree that 
…?, What do you think of …? 

 pracując w parach, nie potrafi stosować form grzecznościowych oraz 
uzyskiwać i przekazywać informacji 

  THE WORLD AROUND US 
    
CELUJĄC
A 

 bezbłędnie nazywa czynności przedstawione na zdjęciach 
 doskonale zna i z łatwością posługuje się nazwami czynności 

związanych z ekologicznym stylem życia, również spoza materiału 
podręcznikowego 

 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie i z łatwością 
znajduje w tekście określone informacje 

 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża oraz uzasadnia swoje opinie 

 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście 
określone informacje 

 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące ekologii, 
wytwarzania śmieci oraz recyklingu, które zostało zastosowane w 
tekstach pisanych 

 z łatwością i bezbłędnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 swobodnie i bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat 

przeczytanych tekstów 
 z łatwością i bezbłędnie stosuje czas present perfect 
 doskonale zna i posługuje się przyimkami czasu for oraz since w 

czasie present perfect 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości 
 z łatwością i bezbłędnie stosuje czasy present perfect oraz past 

simple 
 z łatwością i bezbłędnie wybiera zdania o podobnym znaczeniu 
 swobodnie i bezbłędnie uzupełnia luki w tekście czasownikami w 

czasie present perfect lub past simple 
 doskonale zna i posługuje się przysłówkiem just w czasie present 

perfect 
 na podstawie podanych wyrazów i zdjęcia z łatwością i bezbłędnie 

wyraża swoje przypuszczenie co do treści nagrania 



          
BARDZO 
          
DOBRA 

 poprawnie nazywa czynności przedstawione na zdjęciach  
 zna i poprawnie posługuje się podanymi nazwami czynności 

związanych z ekologicznym stylem życia 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje, 

wyraża oraz uzasadnia swoje opinie 
 rozumie tekst pisany: samodzielnie i poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo dotyczące ekologii, wytwarzania śmieci 

oraz recyklingu, które zostało zastosowane w tekstach pisanych 
 poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 poprawnie wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat przeczytanych 

tekstów 
 poprawnie stosuje czas present perfect 
 zna i poprawnie posługuje się przyimkami czasu for oraz since w 

czasie present perfect 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz 

przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości 
 poprawnie stosuje czasy present perfect oraz past simple 

 poprawnie wybiera zdania o podobnym znaczeniu 
 poprawnie uzupełnia luki w tekście czasownikami w czasie present 

perfect lub past simple 
 zna i posługuje się przysłówkiem just w czasie present perfect 

 na podstawie podanych wyrazów i zdjęcia poprawnie wyraża swoje 
przypuszczenie co do treści nagrania 
 

           
DOBRA 

 zazwyczaj poprawnie nazywa czynności przedstawione na zdjęciach 
 zna i zazwyczaj poprawnie posługuje się podanymi nazwami 

czynności związanych z ekologicznym stylem życia 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 pracując w parach, przeważnie poprawnie uzyskuje i przekazuje 

informacje, wyraża oraz uzasadnia swoje opinie 
 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: przeważnie 

samodzielnie znajduje w tekście określone informacje, popełniając 
przy tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące 
ekologii, wytwarzania śmieci oraz recyklingu, które zostało 
zastosowane w tekstach pisanych 

 przeważnie poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 popełniając nieliczne błędy, wyraża i uzasadnia swoją opinię na 

temat przeczytanych tekstów 
  popełniając drobne błędy, stosuje czas present perfect 

 zazwyczaj zna i posługuje się przyimkami czasu for oraz since w 
czasie present perfect, popełniając nieliczne błędy 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz 
przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, popełniając przy 
tym nieliczne błędy 

 przeważnie poprawnie stosuje czasy present perfect oraz past simple 



 popełniając drobne błędy, wybiera zdania o podobnym znaczeniu 
 uzupełnia luki w tekście czasownikami w czasie present perfect lub 

past simple, popełniając drobne błędy 
 popełniając drobne błędy, posługuje się przysłówkiem just w czasie 

present perfect 
 na podstawie podanych wyrazów i zdjęcia wyraża swoje 

przypuszczenie co do treści nagrania, popełniając przy tym nieliczne 
błędy 

    
DOSTATE
CZNA 

 popełniając błędy, nazywa czynności przedstawione na zdjęciach 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela posługuje się podanymi 

nazwami czynności związanych z ekologicznym stylem życia, 
popełniając przy tym błędy 

 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy tym błędy 

 pracując w parach, częściowo poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża oraz uzasadnia swoje opinie 

 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w 
tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 
dotyczące ekologii, wytwarzania śmieci oraz recyklingu, które 
zostało zastosowane w tekstach pisanych 

 częściowo poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 popełniając błędy, wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat 

przeczytanych tekstów 
 z pomocą nauczyciela, popełniając błędy, stosuje czas present 

perfect 
 popełniając błędy, posługuje się przyimkami czasu for oraz since w 

czasie present perfect 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz 

przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, popełniając błędy 
 popełniając błędy, stosuje czasy present perfect oraz past simple 

 z pomocą nauczyciela, popełniając błędy, wybiera zdania o 
podobnym znaczeniu 

 popełniając błędy uzupełnia luki w tekście czasownikami w czasie 
present perfect lub past simple 
 zna i posługuje się przysłówkiem just w czasie present perfect, 

popełniając błędy 
 na podstawie podanych wyrazów i zdjęcia z pomocą nauczyciela 

wyraża swoje przypuszczenie  
co do treści nagrania, popełniając przy tym błędy 

 częściowo rozumie wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, 
znajduje w tekście określone informacje 

      
DOPUSZC
ZAJĄCA 

Nawet z dużą pomocą nauczyciela: 
 z trudem i licznymi błędami nazywa czynności przedstawione na 

zdjęciach 
 słabo zna i z trudem posługuje się podanymi nazwami czynności 

związanych z ekologicznym stylem życia, popełniając przy tym 
liczne błędy 

 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 

 pracując w parach, z trudem i licznymi błędami uzyskuje i 



przekazuje informacje, wyraża oraz uzasadnia swoje opinie 
 słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące 

ekologii, wytwarzania śmieci oraz recyklingu, które zostało 
zastosowane w tekstach pisanych 

 z trudem i błędami dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 popełniając liczne błędy, wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat 

przeczytanych tekstów 
 popełniając liczne błędy, z trudem stosuje czas present perfect 

 słabo zna i z trudem posługuje się przyimkami czasu for oraz since 
w czasie present perfect, popełniając liczne błędy 

 pracując w parach, słabo i z trudem uzyskuje i przekazuje 
informacje oraz przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości 

 popełniając liczne błędy, stosuje czasy present perfect oraz past 
simple 

 popełniając liczne błędy, z trudem wybiera zdania o podobnym 
znaczeniu 

 słabo i z trudem uzupełnia luki w tekście czasownikami w czasie 
present perfect lub past simple 

 popełniając liczne błędy, posługuje się przysłówkiem just w czasie 
present perfect 

 na podstawie podanych wyrazów i zdjęcia z trudem wyraża swoje 
przypuszczenie co do treści nagrania, popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: popełniając liczne błędy, z 
trudem znajduje w tekście określone informacje 

    
NIEDOST
ATECZNA 

Pomimo pomocy nauczyciela: 
 nie potrafi nazywać czynności przedstawionych na zdjęciach 
 nie zna i nie potrafi posługiwać się podanymi nazwami czynności 

związanych z ekologicznym stylem życia 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji, 

wyrażać oraz uzasadniać swoich opinii 
 nie rozumie tekstu pisanego i nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego ekologii, wytwarzania 

śmieci oraz recyklingu, które zostało zastosowane w tekstach pisanych 
 nie potrafi dopasować podanych wyrazów do ich definicji 

 nie jest w stanie wyrazić i uzasadnić swojej opinii na temat 
przeczytanych tekstów 

 nie potrafi stosować czasu present perfect 
 nie zna i nie umie posługiwać się przyimkami czasu for oraz since w 

czasie present perfect 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskać i przekazać informacji oraz 

przedstawić faktów z przeszłości i teraźniejszości 
 nie potrafi stosować czasów present perfect oraz past simple 

 nie potrafi wybierać zdań o podobnym znaczeniu 
 nie potrafi uzupełniać luk w tekście czasownikami w czasie present 

perfect lub past simple 



 nie zna i nie posługuje się przysłówkiem just w czasie present 
perfect 

 na podstawie podanych wyrazów i zdjęcia nie potrafi wyrazić 
swojego przypuszczenia co do treści nagrania 

 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 
określonych informacji 

 

  FOLLOWERS OF FASHION 

       
CELUJĄC
A 

 doskonale zna i z łatwością posługuje się słownictwem opisującym 
style ubierania, również spoza materiału podręcznikowego 

 bezbłędnie dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 z łatwością uzupełnia zdania podanymi przymiotnikami 
 bezbłędnie rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w 

tekście określone informacje 
 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie przekazuje informacje 

oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat butów 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl 

tekstu i znajduje w tekście określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące historii 

obuwia, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 z łatwością i bezbłędnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 doskonale zna zaimki względne i bezbłędnie używa ich do 

uzupełniania zdań oraz luk w tekście 
 pracując w parach, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz 

wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat ubrań i bycia modnym 
 doskonale zna rzeczowniki złożone z przedrostkiem some / any / no 

i bezbłędnie stosuje je w zdaniach 
 z łatwością i bezbłędnie uzupełnia luki w dialogu rzeczownikami 

złożonymi z przedrostkiem some / any / no 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz wyraża swoje opinie, używając w wypowiedzi 
rzeczowników złożonych z przedrostkiem some / any / no 

 z łatwością odpowiada na pytania do zdjęć 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie znajduje w 

tekście określone informacje 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie przedstawia fakty z 

teraźniejszości oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat tego, czy posiadanie bogatych i sławnych rodziców ułatwia 
osiągnięcie sukcesu 

           
BARDZO 

          
DOBRA 

 zna i poprawnie posługuje się słownictwem opisującym style 
ubierania 

 poprawnie dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 poprawnie uzupełnia zdania podanymi przymiotnikami 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 pracując w parach, poprawnie przekazuje informacje oraz wyraża i 

uzasadnia swoje opinie na temat butów 
 rozumie tekst pisany: poprawnie i samodzielnie określa główną myśl 

tekstu i znajduje w tekście określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo dotyczące historii obuwia, które zostało 



zastosowane w tekście pisanym 
 poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 zna zaimki względne i poprawnie używa ich do uzupełniania zdań 

oraz luk w tekście 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyraża i 

uzasadnia swoje opinie na temat ubrań i bycia modnym 
 zna rzeczowniki złożone z przedrostkiem some / any / no i 

poprawnie stosuje je w zdaniach 
 poprawnie uzupełnia luki w dialogu rzeczownikami złożonymi z 

przedrostkiem some / any / no 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz 

wyraża swoje opinie, używając w wypowiedzi rzeczowników złożonych 
z przedrostkiem some / any / no 

 poprawnie odpowiada na pytania do zdjęć 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 pracując w parach, poprawnie przedstawia fakty z teraźniejszości 

oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy na temat tego, czy 
posiadanie bogatych i sławnych rodziców ułatwia osiągnięcie 
sukcesu 

        
DOBRA 

 zazwyczaj zna i przeważnie poprawnie posługuje się słownictwem 
opisującym style ubierania 

 popełniając nieliczne błędy, dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 przeważnie poprawnie uzupełnia zdania podanymi przymiotnikami 
 zazwyczaj rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie przekazuje informacje oraz 

wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat butów 
 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: przeważnie 

samodzielnie określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące 
historii obuwia, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 przeważnie poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 zna zaimki względne i używa ich do uzupełniania zdań oraz luk w 

tekście, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat ubrań i 
bycia modnym 

 zna rzeczowniki złożone z przedrostkiem some / any / no i stosuje je 
w zdaniach, popełniając przy tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj poprawnie uzupełnia luki w dialogu rzeczownikami 
złożonymi z przedrostkiem some / any / no 

 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje oraz wyraża swoje opinie, używając w wypowiedzi 
rzeczowników złożonych z przedrostkiem some / any / no 
 zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęć 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: przeważnie poprawnie 

znajduje w tekście określone informacje 
 pracując w parach, przedstawia fakty z teraźniejszości oraz wyraża i 

uzasadnia swoje opinie i poglądy na temat tego, czy posiadanie 



bogatych i sławnych rodziców ułatwia osiągnięcie sukcesu, 
popełniając przy tym nieliczne błędy 

    
DOSTATE
CZNA 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela posługuje się słownictwem 
opisującym style ubierania 

 popełniając błędy, z pomocą nauczyciela dopasowuje wyrażenia do 
zdjęć 

 uzupełnia zdania podanymi przymiotnikami, popełniając błędy 
 częściowo rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, popełniając błędy, przekazuje informacje oraz 

wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat butów 
 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela określa 

główną myśl tekstu i znajduje  
w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 

dotyczące historii obuwia, które zostało zastosowane w tekście 
pisanym 

 częściowo poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 częściowo zna zaimki względne i używa ich do uzupełniania zdań 

oraz luk w tekście, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyraża i 

uzasadnia swoje opinie na temat ubrań i bycia modnym, popełniając 
przy tym błędy 

 częściowo zna rzeczowniki złożone z przedrostkiem some / any / no 
i z pomocą nauczyciela stosuje je w zdaniach, popełniając przy tym 
błędy 
 uzupełnia luki w dialogu rzeczownikami złożonymi z przedrostkiem 

some / any / no, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, popełniając błędy, uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz wyraża swoje opinie, używając w wypowiedzi 
rzeczowników złożonych z przedrostkiem some / any / no 
 odpowiada na pytania do zdjęć, popełniając błędy 

 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, przedstawia fakty z teraźniejszości oraz wyraża i 

uzasadnia swoje opinie i poglądy na temat tego, czy posiadanie 
bogatych i sławnych rodziców ułatwia osiągnięcie sukcesu, 
popełniając przy tym błędy 

 
DOPUSZC
ZAJĄCA 

Nawet z dużą pomocą nauczyciela: 
 słabo zna i z trudem posługuje się słownictwem opisującym style 

ubierania 
 popełniając liczne błędy, dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 z trudem uzupełnia zdania podanymi przymiotnikami, popełniając 

liczne błędy 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: popełniając liczne błędy, 

znajduje w tekście określone informacje 
 pracując w parach, popełniając liczne błędy, przekazuje informacje 

oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat butów 
 słabo rozumie tekst pisany: z trudem określa główną myśl tekstu i 

znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym 
liczne błędy 



 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące historii 
obuwia, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 z trudem i błędami dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 słabo zna zaimki względne i używa ich do uzupełniania zdań oraz 

luk w tekście, popełniając przy tym liczne błędy 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyraża i 

uzasadnia swoje opinie na temat ubrań i bycia modnym, popełniając 
liczne błędy 

 słabo zna rzeczowniki złożone z przedrostkiem some / any / no i z 
trudem stosuje je w zdaniach, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo i z trudem uzupełnia luki w dialogu rzeczownikami złożonymi 

z przedrostkiem some / any / no 
 pracując w parach, z trudem i licznymi błędami uzyskuje i 

przekazuje informacje oraz wyraża swoje opinie, używając w 
wypowiedzi rzeczowników złożonych z przedrostkiem some / any / no 
 z trudem odpowiada na pytania do zdjęć, popełniając liczne błędy 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 pracując w parach, z trudem przedstawia fakty z teraźniejszości oraz 

wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy na temat tego, czy 
posiadanie bogatych i sławnych rodziców ułatwia osiągnięcie 
sukcesu, popełniając przy tym liczne błędy 

   
NIEDOST
ATECZNA 

Pomimo pomocy nauczyciela: 
 nie zna i nie potrafi posługiwać się słownictwem opisującym style 

ubierania 
 nie jest w stanie dopasować wyrażeń do zdjęć 
 nie uzupełnia zdań podanymi przymiotnikami 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 pracując w parach, nie potrafi przekazać informacji oraz wyrazić i 

uzasadnić swoich opinii na temat butów 
 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi określić głównej myśli 

tekstu i znaleźć w tekście określonych informacji 
 nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego historii obuwia, które 

zostało zastosowane w tekście pisanym 
 nie potrafi dopasować podanych wyrazów do ich definicji 
 nie zna zaimki względne i nie potrafi używać ich do uzupełniania 

zdań oraz luk w tekście 
 nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji oraz wyrażać i 

uzasadniać swoich opinii na temat ubrań i bycia modnym 
 nie zna rzeczowników złożonych z przedrostkiem some / any / no i 

nie potrafi stosować ich w zdaniach 
 nie potrafi uzupełniać luk w dialogu rzeczownikami złożonymi z 

przedrostkiem some / any / no 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskać i przekazać informacji oraz 

wyrazić swoich opinii, używając w wypowiedzi rzeczowników 
złożonych z przedrostkiem some / any / no 

 nie potrafi odpowiadać na pytania do zdjęć 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 pracując w parach, nie umie przedstawiać faktów z teraźniejszości 



oraz wyrażać i uzasadniać swoich opinii i poglądów na temat tego, 
czy posiadanie bogatych i sławnych rodziców ułatwia osiągnięcie 
sukcesu 

 
  WORK AND MONEY 

         
CELUJĄCA 

 doskonale zna i z łatwością stosuje słownictwo związane z pracą 
zawodową, również spoza materiału podręcznikowego 

 bezbłędnie uzupełnia luki w tekście podanymi słowami 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie znajduje w 

tekście określone informacje 
 pracując w parach, bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście 

określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące 

wyjątkowej oferty pracy, które zostało zastosowane w tekście 
pisanym 

 z łatwością i bezbłędnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 doskonale odpowiada pisemnie na pytania do tekstu 

 z łatwością i bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoje opinie oraz 
opisuje czynności 

 doskonale zna i stosuje pierwszy i drugi okres warunkowy w 
zdaniach 

 bezbłędnie uzupełnia zdania i luki w tekście czasownikami w 
odpowiedniej formie, w pierwszym lub drugim okresie 
warunkowym 

 doskonale zna spójniki używane w okresach warunkowych i 
bezbłędnie stosuje je w zdaniach 

 doskonale uzupełnia zdania odpowiednimi spójnikami  
 z łatwością i bezbłędnie odpowiada na pytania do zdjęć 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bez problemu znajduje w 

tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi 
(uczestników) 

 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża  
swoje intencje i życzenia, opisuje miejsca i czynności oraz wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i uczucia 

           
BARDZO 

           
DOBRA 

 

 zna i poprawnie stosuje słownictwo związane z pracą zawodową 
 poprawnie uzupełnia luki w tekście podanymi słowami 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
 rozumie tekst pisany: samodzielnie i poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo dotyczące wyjątkowej oferty pracy, które 

zostało zastosowane  
w tekście pisanym 
 poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 poprawnie odpowiada pisemnie na pytania do tekstu 
 poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie oraz opisuje czynności 
 zna pierwszy i drugi okres warunkowy i poprawnie stosuje je w 



zdaniach 
 poprawnie uzupełnia zdania i luki w tekście czasownikami w 

odpowiedniej formie, w pierwszym lub drugim okresie 
warunkowym 

 zna spójniki używane w okresach warunkowych i poprawnie stosuje 
je w zdaniach 

 poprawnie uzupełnia zdania odpowiednimi spójnikami  
 poprawnie odpowiada na pytania do zdjęć 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (uczestników) 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje, 

wyraża swoje intencje i życzenia, opisuje miejsca i czynności oraz 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i uczucia 

           
DOBRA 

 przeważnie zna i zazwyczaj poprawnie stosuje słownictwo związane 
z pracą zawodową 

 częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście podanymi słowami 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie 

znajduje w tekście określone informacje 
 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje 

informacje 
 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: przeważnie 

samodzielnie i poprawnie znajduje  
w tekście określone informacje 
 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące 

wyjątkowej oferty pracy, które zostało zastosowane w tekście 
pisanym 

 przeważnie poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 częściowo poprawnie odpowiada pisemnie na pytania do tekstu 
 przeważnie poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie oraz opisuje 

czynności 
 zna pierwszy i drugi okres warunkowy i stosuje je w zdaniach, 

popełniając przy tym nieliczne błędy 
 częściowo poprawnie uzupełnia zdania i luki w tekście 

czasownikami w odpowiedniej formie, w pierwszym lub drugim 
okresie warunkowym 

 zna spójniki używane w okresach warunkowych i stosuje je w 
zdaniach, popełniając przy tym nieliczne błędy 

 częściowo poprawnie uzupełnia zdania odpowiednimi spójnikami   
 przeważnie poprawnie odpowiada na pytania do zdjęć 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: przeważnie poprawnie 

znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst 
wypowiedzi (uczestników) 

 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża swoje intencje i życzenia, opisuje miejsca i 
czynności oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie i uczucia 

    
DOSTATEC
ZNA 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje słownictwo związane 
z pracą zawodową, popełniając przy tym błędy 

 popełniając błędy, uzupełnia luki w tekście podanymi słowami 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając 



przy tym błędy 
 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w 

tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć 

słownictwo dotyczące wyjątkowej oferty pracy, które zostało 
zastosowane w tekście pisanym 

 częściowo poprawnie dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 popełniając błędy, odpowiada pisemnie na pytania do tekstu 
 popełniając błędy, wyraża i uzasadnia swoje opinie oraz opisuje 

czynności 
 częściowo zna i stosuje pierwszy i drugi okres warunkowy w 

zdaniach, popełniając przy tym błędy 
 popełniając błędy, uzupełnia zdania i luki w tekście czasownikami w 

odpowiedniej formie, w pierwszym lub drugim okresie 
warunkowym 

 częściowo zna spójniki używane w okresach warunkowych i stosuje 
je w zdaniach, popełniając przy tym błędy 

 popełniając błędy, uzupełnia zdania odpowiednimi spójnikami  
 z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania do zdjęć, popełniając 

przy tym błędy 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w 

tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi 
(uczestników) 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża swoje 
intencje i życzenia, opisuje miejsca i czynności oraz wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i uczucia 

           
DOPUSZCZ
AJĄCA 

Nawet z dużą pomocą nauczyciela: 
 słabo zna i z trudem stosuje słownictwo związane z pracą 

zawodową, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo i z trudem uzupełnia luki w tekście podanymi słowami 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 

popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo rozumie tekst pisany: z trudem i licznymi błędami znajduje w 

tekście określone informacje 
 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące 

wyjątkowej oferty pracy, które zostało zastosowane w tekście 
pisanym 

 z trudem i błędami dopasowuje podane wyrazy do ich definicji 
 popełniając liczne błędy, odpowiada pisemnie na pytania do tekstu 
 popełniając liczne błędy, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie 

oraz opisuje czynności 
 słabo zna i stosuje pierwszy i drugi okres warunkowy w zdaniach, 

popełniając przy tym liczne błędy 
 z trudem i licznymi błędami uzupełnia zdania i luki w tekście 

czasownikami w odpowiedniej formie, w pierwszym lub drugim 
okresie warunkowym 

 słabo zna spójniki używane w okresach warunkowych i z trudem 
stosuje je w zdaniach, popełniając przy tym liczne błędy 

 popełniając liczne błędy, uzupełnia zdania odpowiednimi 



spójnikami  
 z trudem odpowiada na pytania do zdjęć, popełniając przy tym 

liczne błędy 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (uczestników), 
popełniając przy tym liczne błędy 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża swoje 
intencje i życzenia, opisuje miejsca i czynności oraz wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i uczucia 

  
NIEDOSTA
TECZNA 

Pomimo pomocy nauczyciela: 
 nie zna i nie potrafi stosować słownictwa związanego z pracą 

zawodową 
 nie potrafi uzupełnić luk w tekście podanymi słowami 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji 
 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego wyjątkowej oferty 

pracy, które zostało zastosowane  
w tekście pisanym 
 nie potrafi dopasować podanych wyrazów do ich definicji 
 nie potrafi odpowiedzieć pisemnie na pytania do tekstu 
 nie jest w stanie wyrazić i uzasadnić swoich opinii oraz opisać 

czynności 
 nie zna pierwszego i drugiego okresu warunkowego i nie umie 

stosować ich w zdaniach 
 nie umie uzupełnić zdań i luk w tekście czasownikami w 

odpowiedniej formie, w pierwszym lub drugim okresie 
warunkowym 

 nie zna spójników używanych w okresach warunkowych i nie umie 
stosować ich w zdaniach 

 nie uzupełnia zdań odpowiednimi spójnikami  
 nie umie odpowiedzieć na pytania do zdjęć 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji i określić kontekstu wypowiedzi 
(uczestników) 

 pracując w parach, nie potrafi uzyskać i przekazać informacji, 
wyrazić swoich intencji i życzeń, opisać miejsc i czynności oraz 
wyrazić i uzasadnić swoich opinii i uczuć 

  CRIME DOESN'T PAY 

        
CELUJĄCA 

 doskonale zna i z łatwością posługuje się słownictwem związanym z 
tematyką przestępczości, również spoza materiału podręcznikowego 

 swobodnie i bezbłędnie opisuje zdjęcia przy pomocy poznanego 
słownictwa 

 z łatwością wybiera właściwe słowa w celu uzupełnienia luk w 
tekście 

 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie i z łatwością 
znajduje w tekście określone informacje 

 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, opisuje swoje doświadczenia i przedstawia fakty z 



przeszłości 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście 

określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki 

przemytu zwierząt, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 z łatwością i bezbłędnie znajduje w tekście wyrazy i 

przyporządkowuje je do podanych definicji 
 z łatwością i bezbłędnie odpowiada na pytania do tekstu oraz 

uzupełnia zdania wyrazami z tekstu 
 doskonale zna czasowniki modalne must, might, may, could, can't i 

bezbłędnie stosuje je w zdaniach 
 z łatwością określa znaczenie zdań zawierających czasowniki 

modalne 
 bezbłędnie uzupełnia zdania odpowiednimi czasownikami 

modalnymi 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje, opisuje czynności oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie 
i poglądy przy użyciu czasowników modalnych 

 z łatwością i bezbłędnie stosuje czasowniki modalne do opisywania 
wydarzeń z przeszłości 

 bezbłędnie używa form przeszłych czasowników modalnych do 
uzupełniania zdań 

 swobodnie i bezbłędnie opisuje czynności, relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości oraz wyraża swoje opinie, używając czasowników 
modalnych 

 bezbłędnie i z łatwością odpowiada na pytania do zdjęć 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie znajduje w 

tekście określone informacje 
 doskonale odpowiada pisemnie na pytania do tekstu słuchanego 

          
BARDZO  

          
DOBRA 

 zna i poprawnie posługuje się słownictwem związanym z tematyką 
filmu 

 poprawnie opisuje zdjęcia przy pomocy poznanego słownictwa 
 poprawnie wybiera właściwe słowa w celu uzupełnienia luk w 

tekście 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje, 

opisuje swoje doświadczenia i przedstawia fakty z przeszłości 
 rozumie tekst pisany: poprawnie i samodzielnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki przemytu zwierząt, 

które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 poprawnie znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje je do 

podanych definicji 
 poprawnie odpowiada na pytania do tekstu oraz uzupełnia zdania 

wyrazami z tekstu 
 zna czasowniki modalne must, might, may, could, can't i poprawnie 

stosuje je w zdaniach 
 poprawnie określa znaczenie zdań zawierających czasowniki 

modalne 
 poprawnie uzupełnia zdania odpowiednimi czasownikami 



modalnymi 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje, 

opisuje czynności oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 
przy użyciu czasowników modalnych 

 poprawnie stosuje czasowniki modalne do opisywania wydarzeń z 
przeszłości 

 poprawnie używa form przeszłych czasowników modalnych do 
uzupełniania zdań 

 poprawnie opisuje czynności, relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
oraz wyraża swoje opinie, używając czasowników modalnych 

 poprawnie odpowiada na pytania do zdjęć 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 poprawnie odpowiada pisemnie na pytania do tekstu słuchanego 

        
DOBRA 

 zazwyczaj zna i przeważnie poprawnie posługuje się słownictwem 
związanym z tematyką filmu 

 zazwyczaj poprawnie opisuje zdjęcia przy pomocy poznanego 
słownictwa 

 zazwyczaj poprawnie wybiera właściwe słowa w celu uzupełnienia 
luk w tekście 

 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 

 pracując w parach, zazwyczaj samodzielnie i przeważnie poprawnie 
uzyskuje i przekazuje informacje, opisuje swoje doświadczenia i 
przedstawia fakty z przeszłości 

 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: przeważnie 
samodzielnie znajduje w tekście określone informacje, popełniając 
przy tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące 
tematyki przemytu zwierząt, które zostało zastosowane w tekście 
pisanym 

 zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście wyrazy i 
przyporządkowuje je do podanych definicji 

 popełniając nieliczne błędy, odpowiada na pytania do tekstu oraz 
uzupełnia zdania wyrazami z tekstu 

 zna czasowniki modalne must, might, may, could, can't i zazwyczaj 
poprawnie stosuje je w zdaniach 

 zazwyczaj poprawnie określa znaczenie zdań zawierających 
czasowniki modalne 

 zazwyczaj poprawnie uzupełnia zdania odpowiednimi 
czasownikami modalnymi 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, opisuje 
czynności oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy przy 
użyciu czasowników modalnych, popełniając przy tym nieliczne 
błędy 

 przeważnie poprawnie stosuje czasowniki modalne do opisywania 
wydarzeń z przeszłości 

 popełniając nieliczne błędy, używa form przeszłych czasowników 
modalnych do uzupełniania zdań 

 zazwyczaj poprawnie opisuje czynności, relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości oraz wyraża swoje opinie, używając czasowników 



modalnych 
 zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęć 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: przeważnie poprawnie 

znajduje w tekście określone informacje 
 częściowo poprawnie odpowiada pisemnie na pytania do tekstu 

słuchanego 

    
DOSTATEC
ZNA 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela posługuje się słownictwem 
związanym z tematyką filmu 

 częściowo poprawnie opisuje zdjęcia przy pomocy poznanego 
słownictwa 

 popełniając błędy, wybiera właściwe słowa w celu uzupełnienia luk 
w tekście 

 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy tym błędy 

 pracując w parach, z pomocą nauczyciela uzyskuje i przekazuje 
informacje, opisuje swoje doświadczenia i przedstawia fakty z 
przeszłości, popełniając przy tym błędy 

 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w 
tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć 
słownictwo dotyczące tematyki przemytu zwierząt, które zostało 
zastosowane w tekście pisanym 

 popełniając błędy, znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje je 
do podanych definicji 

 popełniając błędy, odpowiada na pytania do tekstu oraz uzupełnia 
zdania wyrazami z tekstu 

 częściowo zna czasowniki modalne must, might, may, could, can't i 
stosuje je w zdaniach, popełniając przy tym błędy 

 częściowo poprawnie określa znaczenie zdań zawierających 
czasowniki modalne 

 popełniając błędy, uzupełnia zdania odpowiednimi czasownikami 
modalnymi 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, opisuje 
czynności oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy przy 
użyciu czasowników modalnych, popełniając przy tym błędy 

 popełniając błędy, stosuje czasowniki modalne do opisywania 
wydarzeń z przeszłości 

 popełniając błędy, używa form przeszłych czasowników modalnych 
do uzupełniania zdań 

 z pomocą nauczyciela opisuje czynności, relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości oraz wyraża swoje opinie, używając czasowników 
modalnych, popełniając przy tym błędy 

 popełniając błędy, odpowiada na pytania do zdjęć 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w 

tekście określone informacje 
 z pomocą nauczyciela odpowiada pisemnie na pytania do tekstu 

słuchanego 

   
DOPUSZCZ
AJĄCA 

Nawet z dużą pomocą nauczyciela: 
 słabo zna i z trudem posługuje się słownictwem związanym z 

tematyką filmu 
 z trudem i błędami opisuje zdjęcia przy pomocy poznanego 



słownictwa 
 popełniając liczne błędy, wybiera słowa w celu uzupełnienia luk w 

tekście 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 

opisuje swoje doświadczenia i przedstawia fakty z przeszłości, 
popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące 
tematyki przemytu zwierząt, które zostało zastosowane w tekście 
pisanym 

 popełniając liczne błędy, z trudem znajduje w tekście wyrazy i 
przyporządkowuje je do podanych definicji 

 popełniając liczne błędy, z trudem odpowiada na pytania do tekstu 
oraz uzupełnia zdania wyrazami z tekstu 

 słabo zna czasowniki modalne must, might, may, could, can't i z 
trudem stosuje je w zdaniach, popełniając przy tym liczne błędy 

 popełniając liczne błędy, określa znaczenie zdań zawierających 
czasowniki modalne 

 z trudem uzupełnia zdania odpowiednimi czasownikami 
modalnymi, popełniając liczne błędy 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, opisuje 
czynności oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy przy 
użyciu czasowników modalnych, popełniając przy tym liczne błędy 

 popełniając liczne błędy, z trudem stosuje czasowniki modalne do 
opisywania wydarzeń z przeszłości 

 popełniając liczne błędy, z trudem używa form przeszłych 
czasowników modalnych do uzupełniania zdań 

 z trudem opisuje czynności, relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
oraz wyraża swoje opinie, używając czasowników modalnych, 
popełniając przy tym liczne błędy 

 z trudem odpowiada na pytania do zdjęć, popełniając liczne błędy 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając liczne błędy 
 z trudem i licznymi błędami odpowiada pisemnie na pytania do 

tekstu słuchanego 

   
NIEDOSTA
TECZNA 

Pomimo pomocy nauczyciela: 
 nie zna i nie potrafi posługiwać się słownictwem związanym z 

tematyką filmu 
 nie umie opisać zdjęć przy pomocy poznanego słownictwa 
 nie umie wybrać właściwych słów w celu uzupełnienia luk w tekście 

 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 
określonych informacji 

 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji, 
opisać swoich doświadczeń i przedstawić faktów z przeszłości 
 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki przemytu 

zwierząt, które zostało zastosowane  



w tekście pisanym 
 nie umie znaleźć w tekście wyrazów i przyporządkować ich do 

podanych definicji 
 nie potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu oraz uzupełnić zdań 

wyrazami z tekstu 
 . nie zna czasowników modalnych must, might, may, could, can't i 

nie potrafi stosować ich w zdaniach 
 nie potrafi określić znaczenia zdań zawierających czasowniki 

modalne 
 nie umie uzupełnić zdań odpowiednimi czasownikami modalnymi 
 pracując w parach, nie umie uzyskiwać i przekazywać informacji, 

opisywać czynności oraz wyrazić i uzasadnić swoich opinii i 
poglądów przy użyciu czasowników modalnych 

 nie potrafi stosować czasowników modalnych do opisywania 
wydarzeń z przeszłości 

 nie potrafi użyć form przeszłych czasowników modalnych do 
uzupełniania zdań 

 nie potrafi opisać czynności, relacjonować wydarzeń z przeszłości 
oraz wyrazić swoich opinii, używając czasowników modalnych 

 nie odpowiada na pytania do zdjęć 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 nie odpowiada pisemnie na pytania do tekstu słuchanego 

  SPORTING GREATS 

        
CELUJĄCA 

 zna i z łatwością stosuje słownictwo dotyczące sportu, również 
spoza materiału podręcznikowego 

 z łatwością dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 z łatwością i bezbłędnie uzupełnia zdania podanymi słowami 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie i z łatwością 

znajduje w tekście określone informacje 
 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje, wyraża swoje opinie i preferencje, opisuje swoje 
upodobania, przedstawia fakty z przeszłości oraz relacjonuje 
wydarzenia z przeszłości na temat dyscyplin sportowych oraz 
wydarzeń sportowych 

 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście 
określone informacje 

 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo opisujące 
wydarzenia sportowe, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 z łatwością i bezbłędnie znajduje w tekście wyrazy i 
przyporządkowuje je do podanych definicji 

 z łatwością i bezbłędnie odpowiada na pytania do tekstu oraz 
uzupełnia zdania wyrazami z tekstu 

 doskonale zna i bezbłędnie stosuje stronę bierną w czasach present 
simple, present perfect i past simple 

 z łatwością i bezbłędnie uzupełnia zdania czasownikami w stronie 
biernej 

 swobodnie przekształca zdania ze strony czynnej na bierną 
 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje, opisuje swoje upodobania, wyraża swoje preferencje 
oraz opisuje przedmioty 



 doskonale zna i bezbłędnie stosuje czasowniki w stronie biernej w 
czasie future simple i konstrukcji be going to 

 z łatwością i bezbłędnie tworzy zdania w stronie biernej we 
wszystkich czasach z podanych wyrazów 

 swobodnie decyduje czy luki w tekście uzupełnić czasownikami w 
stronie czynnej czy biernej 

         
BARDZO 

         
DOBRA 

 zna i poprawnie stosuje słownictwo dotyczące sportu 
 poprawnie dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 poprawnie uzupełnia zdania podanymi słowami 

 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście 
określone informacje 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje, 

wyraża swoje opinie i preferencje, opisuje swoje upodobania, 
przedstawia fakty z przeszłości oraz relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości na temat dyscyplin sportowych oraz wydarzeń 
sportowych 

 rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone 
informacje 

 zna i rozumie słownictwo opisujące wydarzenia sportowe, które 
zostało zastosowane  

w tekście pisanym 
 poprawnie znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje je do 

podanych definicji 
 poprawnie odpowiada na pytania do tekstu oraz uzupełnia zdania 

wyrazami z tekstu 
 zna i poprawnie stosuje stronę bierną w czasach present simple, 

present perfect i past simple 
 poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w stronie biernej 
 przekształca zdania ze strony czynnej na bierną 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje, 

opisuje swoje upodobania, wyraża swoje preferencje oraz opisuje 
przedmioty 

 zna i poprawnie stosuje czasowniki w stronie biernej w czasie future 
simple i konstrukcji be going to 

 poprawnie tworzy zdania w stronie biernej we wszystkich czasach z 
podanych wyrazów 

 poprawnie decyduje czy luki w tekście uzupełnić czasownikami w 
stronie czynnej czy biernej 

           
DOBRA 

 zazwyczaj zna i poprawnie stosuje słownictwo dotyczące sportu 
 przeważnie poprawnie dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 zazwyczaj poprawnie uzupełnia zdania podanymi słowami 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 pracując w parach, przeważnie poprawnie uzyskuje i przekazuje 

informacje, wyraża swoje opinie i preferencje, opisuje swoje 
upodobania, przedstawia fakty z przeszłości oraz relacjonuje 
wydarzenia z przeszłości na temat dyscyplin sportowych oraz 
wydarzeń sportowych 

 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo opisujące 



wydarzenia sportowe, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście wyrazy i 

przyporządkowuje je do podanych definicji 
 zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do tekstu oraz 

uzupełnia zdania wyrazami z tekstu 
 zna i stosuje stronę bierną w czasach present simple, present perfect 

i past simple, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 zazwyczaj poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w stronie 

biernej 
 zazwyczaj poprawnie przekształca zdania ze strony czynnej na 

bierną 
 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje 

informacje, opisuje swoje upodobania, wyraża swoje preferencje 
oraz opisuje przedmioty 

 zna i stosuje czasowniki w stronie biernej w czasie future simple i 
konstrukcji be going to, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 zazwyczaj poprawnie tworzy zdania w stronie biernej we 

wszystkich czasach z podanych wyrazów 
 popełniając nieliczne błędy, decyduje czy luki w tekście uzupełnić 

czasownikami w stronie czynnej czy biernej 
    
DOSTATEC
ZNA 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje słownictwo dotyczące 
sportu, popełniając przy tym błędy 

 popełniając błędy, dopasowuje wyrażenia do zdjęć  
 popełniając błędy, uzupełnia zdania podanymi słowami 
 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, wyraża swoje 

opinie i preferencje, opisuje swoje upodobania, przedstawia fakty z 
przeszłości oraz relacjonuje wydarzenia z przeszłości na temat 
dyscyplin sportowych oraz wydarzeń sportowych, popełniając przy 
tym błędy 

 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w 
tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć 
słownictwo wydarzenia sportowe, które zostało zastosowane w 
tekście pisanym 

 popełniając błędy, znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje je 
do podanych definicji 

 popełniając błędy, odpowiada na pytania do tekstu oraz uzupełnia 
zdania wyrazami z tekstu 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje stronę bierną w 
czasach present simple, present perfect i past simple, popełniając 
przy tym błędy 

 popełniając błędy, uzupełnia zdania czasownikami w stronie biernej 
 popełniając błędy, przekształca zdania ze strony czynnej na bierną 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, opisuje swoje 

upodobania, wyraża swoje preferencje oraz opisuje przedmioty, 
popełniając przy tym błędy 

 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje czasowniki w stronie 
biernej w czasie future simple i konstrukcji be going to, popełniając przy 
tym błędy 



 popełniając błędy, tworzy zdania w stronie biernej we wszystkich 
czasach z podanych wyrazów 

 decyduje czy luki w tekście uzupełnić czasownikami w stronie 
czynnej czy biernej, popełniając błędy 

           
DOPUSZCZ
AJĄCA 

Nawet z dużą pomocą nauczyciela: 
 słabo zna i z trudem stosuje słownictwo dotyczące sportu, 

popełniając przy tym liczne błędy 
 popełniając liczne błędy, dopasowuje wyrażenia do zdjęć 
 popełniając liczne błędy, uzupełnia zdania podanymi słowami 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 

wyraża swoje opinie i preferencje, opisuje swoje upodobania, 
przedstawia fakty z przeszłości oraz relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości na temat dyscyplin sportowych oraz wydarzeń 
sportowych, popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo opisujące 
wydarzenia sportowe, które zostało zastosowane w tekście pisanym 

 popełniając liczne błędy, znajduje w tekście wyrazy i 
przyporządkowuje je do podanych definicji 

 popełniając liczne błędy, odpowiada na pytania do tekstu oraz 
uzupełnia zdania wyrazami z tekstu 

 słabo zna i z trudem stosuje stronę bierną w czasach present simple, 
present perfect i past simple, popełniając przy tym liczne błędy 

 z trudem i licznymi błędami uzupełnia zdania czasownikami w 
stronie biernej 

 z trudem przekształca zdania ze strony czynnej na bierną, 
popełniając liczne błędy 

 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 
opisuje swoje upodobania, wyraża swoje preferencje oraz opisuje 
przedmioty, popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo zna i z trudem stosuje czasowniki w stronie biernej w czasie 
future simple i konstrukcji be going to, popełniając przy tym liczne 
błędy 
 z trudem tworzy zdania w stronie biernej we wszystkich czasach z 

podanych wyrazów, popełniając liczne błędy 
 słabo i z trudem decyduje czy luki w tekście uzupełnić 

czasownikami w stronie czynnej czy biernej 
   
NIEDOSTA
TECZNA 

Pomimo pomocy nauczyciela: 
 nie zna i nie potrafi stosować słownictwa dotyczącego sportu 
 nie umie dopasować wyrażeń do zdjęć  
 nie potrafi uzupełnić zdań podanymi słowami 

 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 
określonych informacji 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji, 

wyrazić swoich opinii i preferencji, opisać swoich upodobań, 
przedstawiać faktów z przeszłości oraz relacjonować wydarzeń z 
przeszłości na temat dyscyplin sportowych oraz wydarzeń 
sportowych 



 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście 
określonych informacji 

 nie zna i nie rozumie słownictwa opisującego wydarzenia sportowe, 
które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 nie umie znaleźć w tekście wyrazów i przyporządkować ich do 

podanych definicji 
 nie potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu oraz uzupełnić zdań 

wyrazami z tekstu 
 nie zna i nie potrafi stosować s strony biernej w czasach present 

simple, present perfect i past simple 
 nie umie uzupełnić zdań czasownikami w stronie biernej 
 nie potrafi przekształcić zdań ze strony czynnej na bierną 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji, 

opisywać swoich upodobań, wyrazić swoich preferencji oraz 
opisywać przedmiotów 

 nie zna i nie potrafi stosować czasowników w stronie biernej w 
czasie future simple i konstrukcji be going to 
 nie umie tworzyć zdań w stronie biernej we wszystkich czasach z 

podanych wyrazów 
 nie potrafi zdecydować czy luki w tekście uzupełnić czasownikami 

w stronie czynnej czy biernej 
                      8. VIRTUAL WORLD 

        
CELUJĄCA 

 doskonale zna i z łatwością stosuje wyrażenia związane z tematem 
wytwarzania produktów, również spoza materiału podręcznikowego 

 bezbłędnie opisuje zdjęcia przy pomocy podanych wyrażeń 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w 

tekście określone informacje 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje, opisuje przedmioty oraz wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 

 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu  

i znajduje w tekście określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo opisujące aplikacje 

smartfonowe, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 bezbłędnie znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje je do 

podanych definicji 
 z łatwością i bezbłędnie odpowiada pisemnie na pytania do tekstu 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje mowę zależną w różnych 

czasach w zdaniach twierdzących i przeczących 
 z łatwością i bezbłędnie przekształca wypowiedzi na zdania w 

mowie zależnej 
 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje przy użyciu mowy zależnej 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje wyrażenia czasowe w mowie 

zależnej 
 swobodnie i bezbłędnie odpowiada na pytania do zdjęcia 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: bezbłędnie znajduje w 

tekście określone informacje 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz wyraża opinie i życzenia 



           
BARDZO 

           
DOBRA 

 zna i poprawnie stosuje wyrażenia związane z tematem wytwarzania 
produktów 

 poprawnie opisuje zdjęcia przy pomocy podanych wyrażeń 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje, 

opisuje przedmioty oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie 
 rozumie tekst pisany: poprawnie określa główną myśl 

poszczególnych części tekstu i znajduje  
w tekście określone informacje 
 zna i rozumie słownictwo opisujące aplikacje smartfonowe, które 

zostało zastosowane w tekście pisanym 
 poprawnie znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje je do 

podanych definicji 
 poprawnie odpowiada pisemnie na pytania do tekstu 
 zna i poprawnie stosuje mowę zależną w różnych czasach w 

zdaniach twierdzących i przeczących 
 poprawnie przekształca wypowiedzi na zdania w mowie zależnej 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje przy 

użyciu mowy zależnej 
 zna i poprawnie stosuje wyrażenia czasowe w mowie zależnej 

 poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście 

określone informacje 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje oraz 

wyraża opinie i życzenia 

         
DOBRA 

 zna i zazwyczaj poprawnie stosuje wyrażenia związane z tematem 
wytwarzania produktów 

 zazwyczaj poprawnie opisuje zdjęcia przy pomocy podanych 
wyrażeń 

 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie 
znajduje w tekście określone informacje 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, opisuje 
przedmioty oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie, popełniając przy 
tym nieliczne błędy 

 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu  

i znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym 
nieliczne błędy 
 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo opisujące 

aplikacje smartfonowe, które zostało zastosowane w tekście 
pisanym 

 popełniając nieliczne błędy, znajduje w tekście wyrazy i 
przyporządkowuje je do podanych definicji 

 przeważnie poprawnie odpowiada pisemnie na pytania do tekstu 
 zna i stosuje mowę zależną w różnych czasach w zdaniach 

twierdzących i przeczących, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 przeważnie poprawnie przekształca wypowiedzi na zdania w mowie 

zależnej 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy użyciu 

mowy zależnej, popełniając przy tym nieliczne błędy 



 zna i stosuje stosuje wyrażenia czasowe w mowie zależnej, 
popełniając przy tym nieliczne błędy 
 zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia 
 rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 
 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyraża 

opinie i życzenia, popełniając przy tym nieliczne błędy 

    
DOSTATEC
ZNA 

częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje wyrażenia związane z 
tematem wytwarzania produktów, popełniając przy tym błędy 

popełniając błędy, opisuje zdjęcia przy pomocy podanych wyrażeń 
rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w tekście 

określone informacje 
pracując w parach, z pomocą nauczyciela uzyskuje i przekazuje informacje, 

opisuje przedmioty oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie, popełniając 
przy tym błędy 

częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela określa główną 
myśl poszczególnych części tekstu i znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy tym błędy 

częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo 
opisujące aplikacje smartfonowe , które zostało zastosowane w tekście 
pisanym 

popełniając błędy, znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje je do 
podanych definicji 

częściowo poprawnie odpowiada pisemnie na pytania do tekstu 
częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje mowę zależną w różnych 

czasach w zdaniach twierdzących i przeczących, popełniając przy tym 
błędy 

popełniając błędy, przekształca wypowiedzi na zdania w mowie zależnej 
pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy użyciu mowy 

zależnej, popełniając przy tym błędy 
 częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje wyrażenia czasowe w 

mowie zależnej, popełniając przy tym błędy 
 popełniając błędy, odpowiada na pytania do zdjęcia 

 rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy tym błędy 
 pracując w parach, z pomocą nauczyciela uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz wyraża opinie i życzenia, popełniając przy tym 
błędy 

     
DOPUSZCZ
AJĄCA 

 
Nawet z dużą pomocą nauczyciela: 

 słabo zna i z trudem stosuje wyrażenia związane z tematem 
wytwarzania produktów, popełniając przy tym liczne błędy 

 z trudem opisuje zdjęcia przy pomocy podanych wyrażeń, 
popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 

 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, 
opisuje przedmioty oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo rozumie tekst pisany: z trudem określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu i znajduje w tekście określone 



informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo opisujące 

aplikacje smartfonowe, które zostało zastosowane w tekście 
pisanym 

 popełniając liczne błędy, znajduje w tekście wyrazy i 
przyporządkowuje je do podanych definicji 

 z trudem i błędami odpowiada pisemnie na pytania do tekstu 
 słabo zna i z trudem stosuje mowę zależną w różnych czasach w 

zdaniach twierdzących i przeczących, popełniając przy tym liczne 
błędy 

 popełniając liczne błędy, z trudem przekształca wypowiedzi na 
zdania w mowie zależnej 

 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje przy 
użyciu mowy zależnej, popełniając przy tym liczne błędy 

 słabo zna i z trudem stosuje wyrażenia czasowe w mowie zależnej, 
popełniając przy tym liczne błędy 
 popełniając liczne błędy, odpowiada na pytania do zdjęcia 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy 
 pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje oraz 

wyraża opinie i życzenia popełniając przy tym liczne błędy 

   
NIEDOSTA
TECZNA 

Pomimo pomocy nauczyciela: 
 nie zna i nie potrafi stosować wyrażeń związanych z tematem 

wytwarzania produktów 
 nie potrafi opisać zdjęć przy pomocy podanych wyrażeń 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 pracując w parach, nie umie uzyskać i przekazać informacji, opisać 

przedmiotów oraz wyrazić i uzasadnić swoich opinii 
 nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi określić głównej myśli 

poszczególnych części tekstu  
i znaleźć w tekście określonych informacji  
 nie zna i nie rozumie słownictwa opisującego aplikacje 

smartfonowe, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 nie umie znaleźć w tekście wyrazów i przyporządkować ich do 

podanych definicji 
 nie potrafi odpowiedzieć pisemnie na pytania do tekstu 
 nie zna i nie potrafi stosować mowy zależnej w różnych czasach w 

zdaniach twierdzących i przeczących 
 nie umie przekształcić wypowiedzi na zdania w mowie zależnej 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji 

przy użyciu mowy zależnej 
 nie zna i nie potrafi stosować wyrażeń czasowych w mowie zależnej 

 nie umie odpowiedzieć na pytania do zdjęcia 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji 

oraz wyrażać opinii i życzeń 
  COMMUNICATE 

         doskonale zna i z łatwością stosuje wyrażenia związane z tematem 



CELUJĄCA komunikacji, również spoza materiału podręcznikowego 
 bezbłędnie opisuje rodzaje tekstów przy pomocy podanych wyrażeń 
 z łatwością wybiera odpowiedni rzeczownik określający rodzaj 

tekstu w celu uzupełnienia zdań 
 doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w 

tekście określone informacje 
 pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 

informacje (czytanie) 
 swobodnie i bezbłędnie wyraża swoje opinie (najbardziej 

interesujący z podanych tekstów) 
 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl 

tekstu i znajduje w tekście określone informacje 
 doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo, które zostało 

zastosowane w tekście pisanym 
 bezbłędnie znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje je do 

podanych definicji 
 doskonale zna i bezbłędnie stosuje czasy present simple, present 

continuous, present perfect, past simple, past continuous, past 
perfect oraz konstrukcję used to w celu wyrażenia przeszłości oraz 
teraźniejszości  

 z łatwością i bezbłędnie wybiera czasowniki w odpowiednim czasie 
aby uzupełnić luki w tekście 

 swobodnie tworzy pisemnie zdania, w których przedstawia fakty z 
teraźniejszości 

 pracując w parach, swobodnie i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje  

 doskonale zna i bezbłędnie stosuje czasy present continuous i future 
simple oraz konstrukcję be going to w celu wyrażania przyszłości 

 swobodnie i bezbłędnie uzupełnia zdania prawidłową formą 
czasownika, wybierając czas present continuous, future simple lub 
konstrukcję be going to 

 z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje 

         
BARDZO 

         
DOBRA 

 zna i poprawnie stosuje wyrażenia związane z tematem komunikacji 
 poprawnie opisuje rodzaje tekstów przy pomocy podanych wyrażeń 
 samodzielnie wybiera odpowiedni rzeczownik określający rodzaj 

tekstu w celu uzupełnienia zdań 
 dobrze rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w 

tekście określone informacje 
 pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 

(czytanie) 
 poprawnie wyraża swoje opinie (najbardziej interesujący z 

podanych tekstów) 
 rozumie tekst pisany: poprawnie określa główną myśl tekstu i 

znajduje w tekście określone informacje 
 dobrze rozumie słownictwo, które zostało zastosowane w tekście 

pisanym 
 poprawnie znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje je do 

podanych definicji 
 zna i poprawnie stosuje czasy present simple, present continuous, 

present perfect, past simple, past continuous, past perfect oraz 
konstrukcję used to w celu wyrażenia przeszłości oraz 



teraźniejszości  
 poprawnie wybiera czasowniki w odpowiednim czasie aby 

uzupełnić luki w tekście 
 samodzielnie tworzy pisemnie zdania, w których przedstawia fakty 

z teraźniejszości 
pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 

 zna i poprawnie stosuje czasy present continuous i future simple 
oraz konstrukcję be going to w celu wyrażania przyszłości 

 uzupełnia zdania prawidłową formą czasownika, wybierając czas 
present continuous, future simple lub konstrukcję be going to 
 poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 

           
DOBRA 

 zna i zazwyczaj poprawnie stosuje wyrażenia związane z tematem 
komunikacji 

 zazwyczaj poprawnie opisuje rodzaje tekstów przy pomocy 
podanych wyrażeń 

 wybiera odpowiedni rzeczownik określający rodzaj tekstu w celu 
uzupełnienia zdań, popełniając nieliczne błędy 

 rozumie wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w 
tekście określone informacje 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje (czytanie), 
popełniając nieliczne błędy 

 zazwyczaj poprawnie wyraża swoje opinie (najbardziej interesujący 
z podanych tekstów) 

 rozumie tekst pisany: określa główną myśl tekstu i znajduje w 
tekście określone informacje, popełniając nieliczne błędy 

 rozumie słownictwo, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
 zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście wyrazy i 

przyporządkowuje je do podanych definicji 
 zna i zazwyczaj poprawnie stosuje czasy present simple, present 

continuous, present perfect, past simple, past continuous, past 
perfect oraz konstrukcję used to w celu wyrażenia przeszłości oraz 
teraźniejszości  

 popełniając nieliczne błędy, wybiera czasowniki w odpowiednim 
czasie aby uzupełnić luki w tekście 

 zazwyczaj poprawnie tworzy pisemnie zdania, w których 
przedstawia fakty z teraźniejszości 

 pracując w parach, zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje 

 zna i zazwyczaj poprawnie stosuje czasy present continuous i future 
simple oraz konstrukcję be going to w celu wyrażania przyszłości 

 uzupełnia zdania zazwyczaj prawidłową formą czasownika, 
wybierając czas present continuous, future simple lub konstrukcję be 
going to 
 zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 
 rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone 

informacje, popełniając nieliczne błędy 

    
DOSTATEC
ZNA 

 stosuje wyrażenia związane z tematem komunikacji, popełniając 
błędy 

 opisuje rodzaje tekstów przy pomocy podanych wyrażeń, 
popełniając błędy 

 z pomocą nauczyciela wybiera odpowiedni rzeczownik określający 



rodzaj tekstu w celu uzupełnienia zdań 
 częściowo rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając błędy 
 pracując w parach, częściowo uzyskuje i przekazuje informacje 

(czytanie) 
 popełniając błędy, wyraża swoje opinie (najbardziej interesujący z 

podanych tekstów) 
 częściowo rozumie tekst pisany: określa główną myśl tekstu i 

znajduje w tekście określone informacje, popełniając błędy 
 częściowo rozumie słownictwo, które zostało zastosowane w tekście 

pisanym 
 popełniając błędy, znajduje w tekście wyrazy i przyporządkowuje je 

do podanych definicji 
 częściowo zna i stosuje czasy present simple, present continuous, 

present perfect, past simple, past continuous, past perfect oraz 
konstrukcję used to w celu wyrażenia przeszłości oraz 
teraźniejszości, popełniając błędy 

 popełniając błędy, wybiera czasowniki w odpowiednim czasie aby 
uzupełnić luki w tekście 

 z pomocą nauczyciela tworzy pisemnie zdania, w których 
przedstawia fakty z teraźniejszości 

 pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając 
błędy 

 Częściowo zna i stosuje czasy present continuous i future simple 
oraz konstrukcję be going to w celu wyrażania przyszłości, popełniając 
błędy 

 czasami uzupełnia zdania prawidłową formą czasownika, 
wybierając czas present continuous, future simple lub konstrukcję be 
going to 
 popełniając błędy, uzyskuje i przekazuje informacje 
 częściowo rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając błędy 

   
DOPUSZCZ
AJĄCA 

Nawet z dużą pomocą nauczyciela: 
z trudem stosuje wyrażenia związane z tematem komunikacji, popełniając 

liczne błędy 
słabo opisuje rodzaje tekstów przy pomocy podanych wyrażeń, popełniając 

liczne błędy 
wybiera odpowiedni rzeczownik określający rodzaj tekstu w celu 

uzupełnienia zdań, popełniając liczne błędy 
słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając liczne błędy 
pracując w parach, z trudem i licznymi błędami uzyskuje i przekazuje 

informacje (czytanie) 
popełniając liczne błędy, z trudem wyraża swoje opinie (najbardziej 

interesujący z podanych tekstów) 
słabo rozumie tekst pisany: określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając liczne błędy 
słabo rozumie słownictwo, które zostało zastosowane w tekście pisanym 
popełniając liczne błędy, z trudem znajduje w tekście wyrazy i 

przyporządkowuje je do podanych definicji 
słabo zna i z trudem stosuje czasy present simple, present continuous, 



present perfect, past simple, past continuous, past perfect oraz 
konstrukcję used to w celu wyrażenia przeszłości oraz teraźniejszości, 
popełniając liczne błędy 

popełniając liczne błędy, wybiera czasowniki w odpowiednim czasie aby 
uzupełnić luki w tekście 

z trudem i licznymi błędami tworzy pisemnie zdania, w których 
przedstawia fakty z teraźniejszości 

pracując w parach, słabo uzyskuje i przekazuje informacje 
 słabo zna i z trudem stosuje czasy present continuous i future simple 

oraz konstrukcję be going to w celu wyrażania przyszłości 
 rzadko uzupełnia zdania prawidłową formą czasownika, wybierając 

czas present continuous, future simple lub konstrukcję be going to 
 z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając liczne błędy 

słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 
określone informacje 

   
NIEDOSTA
TECZNA 

Nawet z dużą pomocą nauczyciela: 
 z trudem stosuje wyrażenia związane z tematem komunikacji, 

popełniając liczne błędy 
 słabo opisuje rodzaje tekstów przy pomocy podanych wyrażeń, 

popełniając liczne błędy 
 wybiera odpowiedni rzeczownik określający rodzaj tekstu w celu 

uzupełnienia zdań, popełniając liczne błędy 
 słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście 

określone informacje, popełniając liczne błędy 
 pracując w parach, z trudem i licznymi błędami uzyskuje i 

przekazuje informacje (czytanie) 
 popełniając liczne błędy, z trudem wyraża swoje opinie (najbardziej 

interesujący z podanych tekstów) 
 słabo rozumie tekst pisany: określa główną myśl tekstu i znajduje w 

tekście określone informacje, popełniając liczne błędy 
 słabo rozumie słownictwo, które zostało zastosowane w tekście 

pisanym 
 popełniając liczne błędy, z trudem znajduje w tekście wyrazy i 

przyporządkowuje je do podanych definicji 
 nie zna i nie umie stosować czasów present simple, present 

continuous, present perfect, past simple, past continuous, past 
perfect oraz konstrukcji used to w celu wyrażenia przeszłości oraz 
teraźniejszości  

 nie potrafi wybrać czasowników w odpowiednim czasie aby 
uzupełnić luki w tekście 

 nie umie tworzyć pisemnie zdań, w których przedstawia fakty z 
teraźniejszości 

 pracując w parach, nie umie uzyskać i przekazać informacji 
 nie zna i nie umie stosować czasów present continuous i future 

simple oraz konstrukcji be going to w celu wyrażania przyszłości 
 nie umie uzupełnić zdań prawidłową formą czasownika, wybierając 

czas present continuous, future simple lub konstrukcję be going to 
 nie uzyskuje i nie przekazuje informacji 
 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie umie znaleźć w tekście 

określonych informacji 
 



 


