
 1 

Przedmiotowe zasady oceniania z języków obcych  

 (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski) 

 

1. Przyjmuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

 

 

LP 

 

FORMA 

 

 

WAGA 

1 Sprawdzian 10 

2 Kartkówka zapowiedziana 6 - 7 

3 Kartkówka niezapowiedziana 7 - 8 

4 Odpowiedź ustna 6 - 8 

5 Zadania maturalne 6 - 8 

6 Próbny egzamin maturalny 0 ( wynik % ) 

7 Zadanie domowe 3 - 5 

8 Aktywność 3 - 5 

9 Prezentacja / referat 2 – 3 

10 Praca w grupach 3 – 5 

11 Prace projektowe 6 – 8 

12 Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach 7 – 10 

13 Poprawa 150% wagi oceny poprawianej 
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2. Kryteria oceniania prac pisemnych: 

  0 % – 34% - niedostateczny 

  35% - 50% - dopuszczający 

  51% - 74% - dostateczny 

  75% -  89% - dobry 

  90%  i powyżej - bardzo dobry 

 Za dodatkowe zadanie o podwyższonym stopniu trudności uczeń może otrzymać ocenę celującą - pod warunkiem otrzymania oceny bardzo 

dobrej za obowiązkową część sprawdzianu. 

 Sprawdziany zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

 Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej w terminie do 2 tygodni ustalonym z nauczycielem. 

 Uczeń może poprawiać daną ocenę niedostateczną tylko raz. 

 Uczeń ma prawo do poprawy wybranej przez siebie jednej oceny pozytywnej tylko raz w semestrze w terminie do 2 tygodni ustalonym z 

nauczycielem. 

 Jeżeli uczeń przystąpi do poprawy oceny i nie uzyska oceny wyższej, ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika z wagą 0 dla informacji 

nauczyciela. 

 W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia podczas prac pisemnych nauczyciel odbiera pracę i uczeń otrzymuje oceną 

niedostateczną.  

 Wszystkie prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela. Wgląd do nich mają uczniowie oraz ich rodzice do dnia 31 sierpnia danego 

roku szkolnego.  
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 Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie pisemnym w pierwszym terminie, ma obowiązek  zgłosić się do napisania go na najbliższej lekcji 

lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi się na ustalony z nauczycielem termin, ma obowiązek 

napisać sprawdzian na pierwszej lekcji, na której jest obecny lub jest odpytywany ustnie z zakresu materiału przewidzianego na sprawdzianie.  

W przypadku dłuższej, ciągłej i usprawiedliwionej nieobecności nie stosuje się powyższej procedury. 

 Podobne zasady obowiązują także w przypadku zapowiedzianych kartkówek. 

 Na lekcjach języków obcych poszczególni nauczyciele mogą stosować indywidualne systemy oceniania za pomocą znaków „+” i „-„ według 

zasady:  +++++ 5, ++++- 4, +++-- 3, ++--- 2, +---- lub -----1 

 Uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu, podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń na każdej lekcji.  

 W przypadku nieobecności uczeń musi we własnym zakresie uzupełnić temat, przygotować się do następnej lekcji.  

 1 raz w semestrze w klasach I oraz II, a w klasach III 1 raz w roku szkolnym uczeń ma prawo skorzystać ze zwolnienia z odpytania lub zgłosić 

brak zadania domowego. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi w momencie wejścia do klasy. Zgłoszone nieprzygotowanie odnotowuje się w 

dzienniku. 

 W przypadku zdarzeń losowych lub dłuższej co najmniej dwutygodniowej usprawiedliwionej nieobecności, a w grupach z rozszerzeniem z 

języka tygodniowej uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi swoje nieprzygotowanie do lekcji bez konsekwencji. 

 Uczniowie mający trudności w opanowaniu materiału z zakresu podstawy programowej na poziomie podstawowym mają prawo do 

indywidualnej pomocy ze strony nauczyciela. 

 Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę mierzalne i niemierzalne aspekty oceniania:  

a) średnią ważoną ocen uzyskanych w obu semestrach: 

średnia ważona ocena sugerowana 

5,51 – 6,00 celujący 

4,70 – 5,50 bardzo dobry 
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3,70 – 4,69 dobry 

2,70 – 3,69 dostateczny 

1,80 – 2,69 dopuszczający 

1,00 – 1,79 niedostateczny 

b) spełnienie przez ucznia wymagań zawartych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, 

c) postęp edukacyjny ucznia, 

d) postawę ucznia wobec przedmiotu. 

 Uczeń, który uzyskał roczną średnią ważoną mniejszą niż 1,80 może otrzymać ocenę dopuszczającą o ile uzyskał 80% ocen pozytywnych 

spośród wszystkich ocen wpisanych z wagą 8 – 10. 

 W przypadku, gdy uczeń w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzyma ocenę niedostateczną z danego przedmiotu, ma prawo ją poprawić, 

przystępując do egzaminu zaliczeniowego w formie sprawdzianu obejmującego zakres materiału z całego semestru. Egzamin przeprowadzany 

jest przez nauczyciela danego przedmiotu, w terminie uzgodnionymz zainteresowanym uczniem, nie później niż w trzecim tygodniu drugiego 

semestru. Sytuacje losowe mogą wpłynąć na przesunięcie terminu. Ocenę pozytywną z egzaminu zaliczeniowego odnotowuje się w dzienniku 

lekcyjnym z wagą 15, ocenę niedostateczną z wagą 0. 

 W przypadku poprawienia przez ucznia oceny niedostatecznej z I semestru, ocena roczna wystawiana jest w oparciu o średnią ważoną ocen 

uzyskanych w II semestrze. 

3. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dostosowane w zależności od poziomu zaawansowania językowego 

klasy / grupy. 
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Oxford Solutions – Poziom Pre-Intermediate 

Kryteria oceny 
 

INTRODUCTION  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Rozdziału Introduction (w 
tym, m.in., nazwy hobby i 
zainteresowań, nazwy przedmiotów 
szkolnych, nazwy czynności 
wykonywanych rutynowo, nazwy 
pomieszczeń szkolnych, nazwy 
urządzeń i rozwiązań technologicznych 
stosowanych w szkole); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się czasami 
present simple i present continuous; 
poprawnie stosuje przedimki a/an i the 
przed rzeczownikami, There is/There 
are. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z 
Rozdziału Introduction (w tym, m.in., 
nazwy hobby i zainteresowań, nazwy 
przedmiotów szkolnych, nazwy 
czynności wykonywanych rutynowo, 
nazwy pomieszczeń szkolnych, nazwy 
urządzeń i rozwiązań 
technologicznych stosowanych w 
szkole); na ogół poprawnie posługuje 
się czasami present simple i present 
continuous; popełniając nieliczne 
błędy stosuje przedimki a/an i the 
przed rzeczownikami, There is/There 
are. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Rozdziału 
Introduction (w tym, m.in., nazwy hobby i 
zainteresowań, nazwy przedmiotów 
szkolnych, nazwy czynności 
wykonywanych rutynowo, nazwy 
pomieszczeń szkolnych, nazwy 
urządzeń i rozwiązań technologicznych 
stosowanych w szkole); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasami 
present simple i present continuous; 
stosuje przedimki a/an i the przed 
rzeczownikami, There is/There are, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Rozdziału Introduction (w tym, m.in., 
nazwy hobby i zainteresowań, nazwy 
przedmiotów szkolnych, nazwy czynności 
wykonywanych rutynowo, nazwy 
pomieszczeń szkolnych, nazwy urządzeń 
i rozwiązań technologicznych 
stosowanych w szkole); popełnia bardzo 
liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
czasów present simple i present 
continuous; stosuje przedimki a/an i the 
przed rzeczownikami, There is/There are, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących rozwiązań 
technologicznych w szkole. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących rozwiązań 
technologicznych w szkole, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących rozwiązań 
technologicznych w szkole, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
rozwiązań technologicznych w szkole, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności wykonywane przez różne 
osoby w chwili obecnej i rutynowo, 
opisuje wygląd różnych osób 
uwzględniając ich ubiór i wygląd włosów, 
opisuje szkołę i nowoczesne technologie 
w niej zastosowane, stosując 
różnorodne słownictwo, nie popełniając 
większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające osoby w 
rozmawiające ze sobą i spędzające 
wspólnie czas wolny. 

Uczeń opisuje czynności wykonywane 
przez różne osoby w chwili obecnej i 
rutynowo, opisuje wygląd różnych 
osób uwzględniając ich ubiór i wygląd 
włosów, opisuje szkołę i nowoczesne 
technologie w niej zastosowane, 
stosując w miarę urozmaicone 
słownictwo, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; opisuje 
ilustracje przedstawiające osoby w 
rozmawiające ze sobą i spędzające 
wspólnie czas wolny, nieliczne błędy 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje czynności wykonywane 
przez różne osoby w chwili obecnej i 
rutynowo, opisuje wygląd różnych osób 
uwzględniając ich ubiór i wygląd włosów, 
opisuje szkołę i nowoczesne technologie 
w niej zastosowane, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe, w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację; opisuje 
ilustracje przedstawiające osoby w 
rozmawiające ze sobą i spędzające 
wspólnie czas wolny, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje czynności wykonywane 
przez różne osoby w chwili obecnej i 
rutynowo, opisuje wygląd różnych osób 
uwzględniając ich ubiór i wygląd włosów, 
opisuje szkołę i nowoczesne technologie 
w niej zastosowane, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające osoby w rozmawiające 
ze sobą i spędzające wspólnie czas 
wolny, popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii i upodobań 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię i opisuje swoje 
upodobania związane z hobby  
i przedmiotami szkolnymi, wyraża swoją 
opinię na temat prowadzenia zajęć 
szkolnych przez roboty, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię i opisuje swoje upodobania 
związane z hobby  
i przedmiotami szkolnymi, wyraża 
swoją opinię na temat prowadzenia 
zajęć szkolnych przez roboty, 
popełniając błędy językowe, na ogół 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię i opisuje 
swoje upodobania związane z hobby  
i przedmiotami szkolnymi, wyraża swoją 
opinię na temat prowadzenia zajęć 
szkolnych przez roboty, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię i 
opisuje swoje upodobania związane z 
hobby  
i przedmiotami szkolnymi, wyraża swoją 
opinię na temat prowadzenia zajęć 
szkolnych przez roboty, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje na temat 
czynności wykonywanych rutynowo oraz 
planowanych na najbliższą przyszłość, 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje na temat czynności 
wykonywanych rutynowo oraz 
planowanych na najbliższą przyszłość, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje na temat czynności 
wykonywanych rutynowo oraz 
planowanych na najbliższą przyszłość, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje na temat czynności 
wykonywanych rutynowo oraz 
planowanych na najbliższą przyszłość, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

UNIT 1  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 1 (nazwy emocji i 
uczuć, słownictwo związane z 
wypadkami i urazami); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się czasami 
present continuous, past simple; 
poprawnie stosuje przysłówki stopnia, 
zaimki pytające w pytaniach 
szczegółowych, przymiotniki z końcówką 
–ed i –ing, konstrukcję How+adjective, 
wybrane czasowniki złożone (phrasal 
verbs). 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 1 
(nazwy emocji i uczuć, słownictwo 
związane z wypadkami i urazami); na 
ogół poprawnie posługuje się czasami 
present continuous, past simple; 
stosuje przysłówki stopnia, zaimki 
pytające w pytaniach szczegółowych, 
przymiotniki z końcówką –ed i –ing, 
konstrukcję How+adjective, wybrane 
czasowniki złożone (phrasal verbs), 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 1 (nazwy 
emocji i uczuć, słownictwo związane z 
wypadkami i urazami); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasami 
present continuous, past simple; stosuje 
przysłówki stopnia, zaimki pytające w 
pytaniach szczegółowych, przymiotniki z 
końcówką –ed i –ing, konstrukcję 
How+adjective, wybrane czasowniki 
złożone (phrasal verbs), popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 1 (nazwy emocji i uczuć, 
słownictwo związane z wypadkami i 
urazami); popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasów 
present continuous, past simple; stosuje 
przysłówki stopnia, zaimki pytające w 
pytaniach szczegółowych, przymiotniki z 
końcówką –ed i –ing, konstrukcję 
How+adjective, wybrane czasowniki 
złożone (phrasal verbs), popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
emocji i uczuć osób występujących lub 
opisanych w nagraniu, dotyczące 
wydarzeń minionego weekendu, nie 
popełniając większych błędów; 
poprawnie dobiera osoby do zdań. 

Uczeń określa myśl główną oraz 
znajduje w tekście informacje 
dotyczące emocji i uczuć osób 
występujących lub opisanych w 
nagraniu, dotyczące wydarzeń 
minionego weekendu, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
dobiera osoby do zdań. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące emocji i uczuć 
osób występujących lub opisanych w 
nagraniu, dotyczące wydarzeń 
minionego weekendu, popełniając dość 
liczne błędy; dobierając osoby do zdań 
popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną 
oraz z trudem znajduje w tekście 
informacje dotyczące emocji i uczuć osób 
występujących lub opisanych w nagraniu, 
dotyczące wydarzeń minionego 
weekendu, popełnia przy tym liczne 
błędy; dobierając osoby do zdań popełnia 
bardzo liczne błędy. 
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących zwycięzców loterii 
pieniężnych i ich emocji i uczuć; 
bezbłędnie rozróżnia formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących zwycięzców 
loterii pieniężnych i ich emocji i uczuć, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
rozróżnia formalny i nieformalny styl 
wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących zwycięzców loterii 
pieniężnych i ich emocji i uczuć, 
popełniając liczne błędy; często nie 
rozróżnia formalnego i nieformalnego 
stylu wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
zwycięzców loterii pieniężnych i ich 
emocji i uczuć, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie emocji i uczuć 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny opisuje swoje 
emocje i uczucia, a także emocje i 
uczucia innych osób w różnych 
sytuacjach, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje swoje emocje i uczucia, 
a także emocje i uczucia innych osób 
w różnych sytuacjach, popełniając 
błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje emocje i uczucia, a 
także emocje i uczucia innych osób w 
różnych sytuacjach, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje swoje emocje i 
uczucia, a także emocje i uczucia innych 
osób w różnych sytuacjach, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje przeszłe 
wydarzenia związane z przeżyciem 
różnych emocji, wypadkiem lub 
doznanym urazem, wydarzeniami i 
przeżyciami wakacyjnymi, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne i nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń opisuje przeszłe wydarzenia 
związane z przeżyciem różnych 
emocji, wypadkiem lub doznanym 
urazem, wydarzeniami i przeżyciami 
wakacyjnymi, popełniając niewielkie 
błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń opisuje przeszłe wydarzenia 
związane z przeżyciem różnych emocji, 
wypadkiem lub doznanym urazem, 
wydarzeniami i przeżyciami 
wakacyjnymi, popełniając dość liczne 
błędy językowe, częściowo wpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje przeszłe 
wydarzenia związane z przeżyciem 
różnych emocji, wypadkiem lub 
doznanym urazem, wydarzeniami i 
przeżyciami wakacyjnymi, popełniając 
liczne błędy językowe, znacznie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji i sugestii 

Uczeń swobodnie proponuje i sugeruje 
rozwiązanie przedstawionego problemu, 
przyjmuje lub odrzuca propozycje 
rozwiązania problemu; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń proponuje i sugeruje 
rozwiązanie przedstawionego 
problemu, przyjmuje lub odrzuca 
propozycje rozwiązania problemu; 
nieliczne popełnione błędy językowe 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń proponuje i sugeruje rozwiązanie 
przedstawionego problemu, przyjmuje 
lub odrzuca propozycje rozwiązania 
problemu, popełniając dość liczne błędy 
językowe, częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie proponuje i sugeruje 
rozwiązanie przedstawionego problemu, 
przyjmuje lub odrzuca propozycje 
rozwiązania problemu, popełniając liczne 
błędy językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje związane 
z minionym weekendem, ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z minionym 
weekendem, popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z minionym 
weekendem, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane z minionym 
weekendem, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum na temat żartu, który zrobionemu 
komuś w przeszłości oraz na temat 
wydarzenia, które spowodowało wyrzuty 
sumienia z powodu tego, co się stało, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
wpisu na forum na temat żartu, który 
zrobionemu komuś w przeszłości oraz 
na temat wydarzenia, które 
spowodowało wyrzuty sumienia z 
powodu tego, co się stało, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum na temat żartu, który zrobionemu 
komuś w przeszłości oraz na temat 
wydarzenia, które spowodowało wyrzuty 
sumienia z powodu tego, co się stało, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum na temat żartu, który zrobionemu 
komuś w przeszłości oraz na temat 
wydarzenia, które spowodowało wyrzuty 
sumienia z powodu tego, co się stało, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 
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UNIT 2  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 2 (nazwy elementów 
krajobrazu i przymiotniki opisujące 
krajobraz, ludzi, nazwy sportów 
ekstremalnych, aktywności 
wykonywanych na świeżym powietrzu, 
nazwy emocji i uczuć); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się czasami 
present simple, present continuous, past 
simple i past continuous; poprawnie 
stosuje konstrukcję There is/There are, 
przyimki miejsca. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 2 
(nazwy elementów krajobrazu i 
przymiotniki opisujące krajobraz, ludzi, 
nazwy sportów ekstremalnych, 
aktywności wykonywanych na 
świeżym powietrzu, nazwy emocji i 
uczuć); na ogół poprawnie posługuje 
się czasami present simple, present 
continuous, past simple i past 
continuous; stosuje konstrukcję There 
is/There are, przyimki miejsca, 
popełniając nieliczne błędy 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 2 (nazwy 
elementów krajobrazu i przymiotniki 
opisujące krajobraz, ludzi, nazwy 
sportów ekstremalnych, aktywności 
wykonywanych na świeżym powietrzu, 
nazwy emocji i uczuć); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasami 
present simple, present continuous, past 
simple i past continuous; stosuje 
konstrukcję There is/There are, przyimki 
miejsca, popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 2 (nazwy elementów krajobrazu i 
przymiotniki opisujące krajobraz, ludzi, 
nazwy sportów ekstremalnych, 
aktywności wykonywanych na świeżym 
powietrzu, nazwy emocji i uczuć); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasów 
present simple, present continuous, past 
simple i past continuous; stosuje 
konstrukcję There is/There are, przyimki 
miejsca, popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące opisu krajobrazu, 
sportów ekstremalnych; poprawnie 
dobiera osoby do zdań. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące opisu 
krajobrazu, sportów ekstremalnych, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie dobiera osoby do zdań. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
opisu krajobrazu, sportów 
ekstremalnych, popełniając dość liczne 
błędy; dobierając osoby do zdań. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
opisu krajobrazu, sportów ekstremalnych, 
popełnia przy tym liczne błędy; dobierając 
osoby do zdań. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących ciekawych 
przygód; z łatwością rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami 
tekstu, nie popełnia większych błędów 
przy dobieraniu brakujących zdań do luk 
w tekście; z łatwością określa główną 
myśl tekstu/poszczególnych części 
tekstu. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących ciekawych 
przygód, popełniając nieliczne błędy; 
na ogół poprawnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami 
tekstu, popełnia pewne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących ciekawych przygód, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; nie zawsze poprawnie określa 
myśl główną tekstu/poszczególnych 
części tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
ciekawych przygód, popełniając bardzo 
liczne błędy; nieudolnie rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, popełnia liczne błędy 
przy dobieraniu brakujących zdań do luk 
w tekście; z trudnością określa myśl 
główną tekstu/poszczególnych części 
tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje wybrany 
krajobraz Polski, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów; stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne formy aktywności 
na świeżym powietrzu. 

Uczeń opisuje wybrany krajobraz 
Polski, stosując w miarę urozmaicone 
słownictwo, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; opisuje 
ilustracje przedstawiające różne formy 
aktywności na świeżym powietrzu, 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje wybrany krajobraz Polski, 
stosując mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe, w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację; 
opisuje ilustracje przedstawiające różne 
formy aktywności na świeżym powietrzu, 
stosując ograniczony zakres słownictwa 
i popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje wybrany krajobraz Polski, 
stosując bardzo ograniczoną ilość słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi; nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne formy aktywności 
na świeżym powietrzu, popełniając liczne 
błędy językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
różnych sportów uprawianych na 
świeżym powietrzu, w tym sportów 
ekstremalnych, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat różnych sportów 
uprawianych na świeżym powietrzu, w 
tym sportów ekstremalnych, 
popełniając błędy językowe, na ogół 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
różnych sportów uprawianych na 
świeżym powietrzu, w tym sportów 
ekstremalnych, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat różnych sportów uprawianych na 
świeżym powietrzu, w tym sportów 
ekstremalnych, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
wyrażanie opinii, pytanie o opinię 

Uczeń w sposób płynny, stosując 
urozmaicone słownictwo i nie 
popełniając większych błędów, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię, a także pyta o 
opinię na temat nastolatków i ich 
podejścia do podejmowania trudnych 
wyzwań, przygód i podróżowania. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię, a także pyta o opinię na temat 
nastolatków i ich podejścia do 
podejmowania trudnych wyzwań, 
przygód i podróżowania; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń wyraża swoją opinię, a także pyta 
o opinię na temat nastolatków i ich 
podejścia do podejmowania trudnych 
wyzwań, przygód i podróżowania, 
popełniając dość liczne błędy językowe, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię, a 
także pyta o opinię na temat nastolatków 
i ich podejścia do podejmowania trudnych 
wyzwań, przygód i podróżowania, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
znacznie zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu e-mail 
na temat podjętych aktywności i 
uprawianych sportów na świeżym 
powietrzu podczas minionego weekendu 
i wakacji, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
listu e-mail na temat podjętych 
aktywności i uprawianych sportów na 
świeżym powietrzu podczas 
minionego weekendu i wakacji, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu e-mail 
na temat podjętych aktywności i 
uprawianych sportów na świeżym 
powietrzu podczas minionego weekendu 
i wakacji, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu e-mail 
na temat podjętych aktywności i 
uprawianych sportów na świeżym 
powietrzu podczas minionego weekendu i 
wakacji, zbudowaną z trudnych do 
powiązania fragmentów, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 3 (nazwy filmów i 
programów telewizyjnych, nazwy typów 
gier video, przymiotniki opisujące filmy i 
programy); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się czasem 
present simple; poprawnie stosuje 
przedimek określony the, some i any, 
określenia ilości: a few, a little, a lot of, 
how many, how much, not many, not 
much, czasowniki must, mustn’t needn’t 
and don’t have to. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 3 
(nazwy filmów i programów 
telewizyjnych, nazwy typów gier video, 
przymiotniki opisujące filmy i 
programy); na ogół poprawnie 
posługuje się czasem present simple; 
stosuje przedimek określony the, 
some i any, określenia ilości: a few, a 
little, a lot of, how many, how much, 
not many, not much, czasowniki must, 
mustn’t needn’t and don’t have to, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 3 (nazwy 
filmów i programów telewizyjnych, 
nazwy typów gier video, przymiotniki 
opisujące filmy i programy); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasem present 
simple; stosuje przedimek określony the, 
some i any, określenia ilości: a few, a 
little, a lot of, how many, how much, not 
many, not much, czasowniki must, 
mustn’t needn’t and don’t have to, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 3 (nazwy filmów i programów 
telewizyjnych, nazwy typów gier video, 
przymiotniki opisujące filmy i programy); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasu present 
simple; stosuje przedimek określony the, 
some i any, określenia ilości: a few, a 
little, a lot of, how many, how much, not 
many, not much, czasowniki must, 
mustn’t needn’t and don’t have to, 
popełniając bardzo liczne błędy. 
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Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
filmów i programów telewizyjnych, 
reklam występujących lub opisanych w 
nagraniu, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń określa kontekst sytuacyjny 
oraz znajduje w tekście informacje 
dotyczące filmów i programów 
telewizyjnych, reklam występujących 
lub opisanych w nagraniu, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
kontekst sytuacyjny oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące filmów i 
programów telewizyjnych, reklam 
występujących lub opisanych w 
nagraniu, popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa kontekst 
sytuacyjny oraz z trudem znajduje w 
tekście informacje dotyczące filmów i 
programów telewizyjnych, reklam 
występujących lub opisanych w nagraniu, 
popełnia przy tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących wpływu gier video 
na zdrowie, roli mediów 
społecznościowych w życiu; z łatwością 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących wpływu gier 
video na zdrowie, roli mediów 
społecznościowych w życiu, 
popełniając nieliczne błędy; określa 
główną myśl tekstu/poszczególnych 
części tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących wpływu gier video na 
zdrowie, roli mediów społecznościowych 
w życiu, popełniając liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
wpływu gier video na zdrowie, roli 
mediów społecznościowych w życiu, 
popełniając bardzo liczne błędy; z 
trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej  Uczeń reklamuje wybrany produkt, 
stosując odpowiedni zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy, niezakłócające 
komunikacji; wypowiedź jest adekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi nie potrzebuje lub rzadko 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń reklamuje wybrany produkt, 
stosując zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub zakłócające 
w niewielkim stopniu komunikację; 
wypowiedź jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi czasami 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń reklamuje wybrany produkt, 
stosując ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe, zakłócające 
komunikację; wypowiedź jest często 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi często potrzebuje 
pomocy ze strony nauczyciela. 

Uczeń reklamuje wybrany produkt , 
stosując bardzo ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych 
popełniając bardzo liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na komunikację; wypowiedź 
jest w znacznym stopniu nieadekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi potrzebuje bardzo dużej 
pomocy nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, przedmiotów, 
czynności i zjawisk 

Uczeń w sposób płynny opisuje gry 
video, stosując różnorodne słownictwo, 
nie popełniając większych błędów; 
stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne, 
płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne formy spędzania 
wolnego czasu. 

Uczeń opisuje gry video, stosując w 
miarę urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające różne formy 
spędzania wolnego czasu, nieliczne 
błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje gry video, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe, w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację; opisuje 
ilustracje przedstawiające różne formy 
spędzania wolnego czasu, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje gry video, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne formy spędzania 
wolnego czasu, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
różnych filmów i programów 
telewizyjnych oraz gier video, reklam, 
nielegalnego kopiowania plików, wpływu 
gier komputerowych na zdrowie, a także 
form spędzania czasu wolnego, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat różnych filmów i 
programów telewizyjnych oraz gier 
video, reklam, nielegalnego 
kopiowania plików, wpływu gier 
komputerowych na zdrowie, a także 
form spędzania czasu wolnego, 
popełniając błędy językowe, na ogół 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
różnych filmów i programów 
telewizyjnych oraz gier video, reklam, 
nielegalnego kopiowania plików, wpływu 
gier komputerowych na zdrowie, a także 
form spędzania czasu wolnego, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat różnych filmów i programów 
telewizyjnych oraz gier video, reklam, 
nielegalnego kopiowania plików, wpływu 
gier komputerowych na zdrowie, a także 
form spędzania czasu wolnego, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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Reagowanie ustne – zapraszanie, 
przyjmowanie i odrzucanie 
zaproszenia 

Uczeń proponuje, przyjmuje i odrzuca 
zaproszenia na wspólne wyjście do kina 
lub inną formę spędzenia czasu, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń proponuje, przyjmuje i odrzuca 
zaproszenia na wspólne wyjście do 
kina lub inną formę spędzenia czasu, 
stosując przeważnie właściwe formy 
grzecznościowe, popełniając 
niewielkie błędy językowe, na ogół nie 
zakłócające komunikacji. 

Uczeń proponuje, przyjmuje i odrzuca 
zaproszenia na wspólne wyjście do kina 
lub inną formę spędzenia czasu, nie do 
końca stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając dość 
liczne błędy językowe, częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń proponuje, przyjmuje i odrzuca 
zaproszenia na wspólne wyjście do kina 
lub inną formę spędzenia czasu, 
popełniając liczne błędy językowe, 
znacznie zakłócające komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje dotyczące 
ilości czasu poświęcanego na gry video i 
formy korzystania z komputera, 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje dotyczące ilości czasu 
poświęcanego na gry video i formy 
korzystania z komputera, popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje dotyczące ilości czasu 
poświęcanego na gry video i formy 
korzystania z komputera, popełniając 
liczne błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje dotyczące ilości czasu 
poświęcanego na gry video i formy 
korzystania z komputera, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
list prywatny 

Uczeń pisze list prywatny z krótką 
recenzją obejrzanego filmu oraz z 
zaproszeniem do wspólnego spędzenia 
czasu wolnego w sposób przejrzysty i 
logiczny, uwzględniając cel wypowiedzi, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny z krótką 
recenzją obejrzanego filmu oraz z 
zaproszeniem do wspólnego 
spędzenia czasu wolnego w sposób w 
miarę przejrzysty i logiczny, 
uwzględniając cel wypowiedzi, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny z krótką 
recenzją obejrzanego filmu oraz z 
zaproszeniem do wspólnego spędzenia 
czasu wolnego w sposób mało 
przejrzysty i nielogiczny, popełniając 
błędy językowe, które częściowo 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 
stosuje częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny z krótką 
recenzją obejrzanego filmu oraz z 
zaproszeniem do wspólnego spędzenia 
czasu wolnego w sposób chaotyczny i 
nielogiczny, nie uwzględniając celu 
wypowiedzi, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 4  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 4 (nazwy zjawisk i 
warunków pogodowych, klęsk 
żywiołowych i katastrof, słownictwo 
związane z ociepleniem globalnym i 
zmianami klimatycznymi); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się 
poznanymi czasownikami złożonymi 
(phrasal verbs), a także zerowym trybem 
warunkowym; poprawnie stosuje 
określenia ilości: a few, a little, not 
much/many, a lot of, prymiotniki w 
stopniu wyższym i najwyższym z 
formami then, (not) as … as, far or much 
+ przymiotnik w stopniu wyższym, too i 
enough. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 4 
(nazwy zjawisk i warunków 
pogodowych, klęsk żywiołowych i 
katastrof, słownictwo związane z 
ociepleniem globalnym i zmianami 
klimatycznymi); na ogół poprawnie 
posługuje się poznanymi 
czasownikami złożonymi (phrasal 
verbs), a także zerowym trybem 
warunkowym; stosuje określenia ilości: 
a few, a little, not much/many, a lot of, 
prymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym z formami then, (not) as 
… as, far or much + przymiotnik w 
stopniu wyższym, too i enough, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 4 (nazwy 
zjawisk i warunków pogodowych, klęsk 
żywiołowych i katastrof, słownictwo 
związane z ociepleniem globalnym i 
zmianami klimatycznymi); nie zawsze 
poprawnie posługuje się poznanymi 
czasownikami złożonymi (phrasal 
verbs), a także zerowym trybem 
warunkowym; stosuje określenia ilości: a 
few, a little, not much/many, a lot of, 
prymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym z formami then, (not) as … 
as, far or much + przymiotnik w stopniu 
wyższym, too i enough, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 4 (nazwy zjawisk i warunków 
pogodowych, klęsk żywiołowych i 
katastrof, słownictwo związane z 
ociepleniem globalnym i zmianami 
klimatycznymi); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
poznanych czasowników złożonych 
(phrasal verbs), a także zerowego trybu 
warunkowego; stosuje określenia ilości: a 
few, a little, not much/many, a lot of, 
prymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym z formami then, (not) as … 
as, far or much + przymiotnik w stopniu 
wyższym, too i enough, popełniając 
bardzo liczne błędy. 



 12 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
pogody, klęsk żywiołowych, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń określa kontekst sytuacyjny 
oraz znajduje w tekście informacje 
dotyczące pogody, klęsk żywiołowych, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
kontekst sytuacyjny oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące pogody, 
klęsk żywiołowych, popełniając dość 
liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa kontekst 
sytuacyjny oraz z trudem znajduje w 
tekście informacje dotyczące pogody, 
klęsk żywiołowych, popełnia przy tym 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących ciekawych zjawisk 
pogodowych, klęsk żywiołowych, 
paralotniarstwa; z łatwością rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, nie popełnia większych 
błędów przy dobieraniu brakujących 
zdań do luk w tekście. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących ciekawych 
zjawisk pogodowych, klęsk 
żywiołowych, paralotniarstwa;, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia pewne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących ciekawych zjawisk 
pogodowych, klęsk żywiołowych, 
paralotniarstwa;, popełniając liczne 
błędy; nie zawsze poprawnie rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, popełnia dość liczne 
błędy przy dobieraniu brakujących zdań 
do luk w tekście. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
ciekawych zjawisk pogodowych, klęsk 
żywiołowych, paralotniarstwa;, 
popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności, 
zjawisk 

Uczeń w sposób płynny opisuje pogodę 
w formie raportu pogody, stosując 
różnorodne słownictwo, nie popełniając 
większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające miasto w 
stanie po trzęsieniu ziemi, fabryki 
zanieczyszczające środowisko.  

Uczeń opisuje pogodę w formie 
raportu pogody, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające miasto w stanie po 
trzęsieniu ziemi, fabryki 
zanieczyszczające środowisko, 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje pogodę w formie raportu 
pogody, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację; opisuje ilustracje 
przedstawiające miasto w stanie po 
trzęsieniu ziemi, fabryki 
zanieczyszczające środowisko, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje pogodę w formie raportu 
pogody , stosując bardzo ograniczoną 
ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi; nieudolnie 
opisuje ilustracje przedstawiające miasto 
w stanie po trzęsieniu ziemi, fabryki 
zanieczyszczające środowisko, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
różnych zjawisk pogodowych i klęsk 
żywiołowych, zanieczyszczenia 
środowiska, zmian klimatycznych i 
globalnego ocieplenia, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat różnych zjawisk 
pogodowych i klęsk żywiołowych, 
zanieczyszczenia środowiska, zmian 
klimatycznych i globalnego ocieplenia, 
popełniając błędy językowe, na ogół 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
różnych zjawisk pogodowych i klęsk 
żywiołowych, zanieczyszczenia 
środowiska, zmian klimatycznych i 
globalnego ocieplenia, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat różnych zjawisk pogodowych i 
klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia 
środowiska, zmian klimatycznych i 
globalnego ocieplenia, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje związane 
z przeżyciem klęski żywiołowej w formie 
wywiadu, ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z przeżyciem 
klęski żywiołowej w formie wywiadu, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z przeżyciem klęski 
żywiołowej w formie wywiadu, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane z przeżyciem 
klęski żywiołowej w formie wywiadu, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym, w którym 
wypowiada się na temat znaczenia 
globalnego ocieplenia, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
wpisu na forum internetowym, w 
którym wypowiada się na temat 
znaczenia globalnego ocieplenia, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym, w którym 
wypowiada się na temat znaczenia 
globalnego ocieplenia, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym, w którym 
wypowiada się na temat znaczenia 
globalnego ocieplenia, zbudowaną z 
trudnych do powiązania fragmentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
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formę i styl wypowiedzi. formę i styl wypowiedzi. wypowiedzi. zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 5 (nazwy zawodów i 
obowiązków z nimi związanych, 
przymiotniki opisujące zawody, nazw 
cech osobowych); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się czasami past 
simple, present simple oraz pierwszym 
trybem warunkowym ; poprawnie stosuje 
will i be going. przysłówki definitely i 
probably, przedrostki. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 5 
(nazwy zawodów i obowiązków z nimi 
związanych, przymiotniki opisujące 
zawody, nazw cech osobowych); na 
ogół poprawnie posługuje się czasami 
past simple, present simple oraz 
pierwszym trybem warunkowym; 
stosuje will i be going. przysłówki 
definitely i probably, przedrostki, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 5 (nazwy 
zawodów i obowiązków z nimi 
związanych, przymiotniki opisujące 
zawody, nazw cech osobowych); nie 
zawsze poprawnie posługuje się 
czasami past simple, present simple 
oraz pierwszym trybem warunkowym; 
stosuje will i be going. przysłówki 
definitely i probably, przedrostki, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 5 (nazwy zawodów i obowiązków z 
nimi związanych, przymiotniki opisujące 
zawody, nazw cech osobowych); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasów past 
simple, present simple oraz pierwszego 
trybu warunkowego; stosuje will i be 
going. przysłówki definitely i probably, 
przedrostki, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące różnych zawodów i pracy 
wykonywanej przez występujące lub 
opisane w nagraniu osoby, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące różnych zawodów i pracy 
wykonywanej przez występujące lub 
opisane w nagraniu osoby, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
różnych zawodów i pracy wykonywanej 
przez występujące lub opisane w 
nagraniu osoby, popełniając dość liczne 
błędy. 

Uczeń z trudnością określa z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
różnych zawodów i pracy wykonywanej 
przez występujące lub opisane w 
nagraniu osoby, popełnia przy tym liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących pracy i możliwości 
wyboru pomiędzy studiami i pracą, 
idealnych zawodach, zawodach marzeń; 
bezbłędnie rozróżnia formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi; z łatwością 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących pracy i 
możliwości wyboru pomiędzy studiami 
i pracą, idealnych zawodach, 
zawodach marzeń , popełniając 
nieliczne błędy; na ogół rozróżnia 
formalny i nieformalny styl wypowiedzi 
i określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących pracy i możliwości wyboru 
pomiędzy studiami i pracą, idealnych 
zawodach, zawodach marzeń, 
popełniając liczne błędy; często nie 
rozróżnia formalnego i nieformalnego 
stylu wypowiedzi i nie zawsze poprawnie 
określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących pracy 
i możliwości wyboru pomiędzy studiami i 
pracą, idealnych zawodach, zawodach 
marzeń, popełniając bardzo liczne błędy; 
z trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, przedmiotów, 
czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje różne 
zawody, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje różne zawody, stosując 
w miarę urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne zawody, stosując 
mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe, w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje różne zawody, stosując 
bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
różnych zawodów, na temat zalet 
pójścia zaraz po szkole na studia i do 
pracy, na temat różnych ofert pracy oraz 
kwalifikacji i cech osobowych 
potrzebnych do ich wykonywania, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat różnych zawodów, na 
temat zalet pójścia zaraz po szkole na 
studia i do pracy, na temat różnych 
ofert pracy oraz kwalifikacji i cech 
osobowych potrzebnych do ich 
wykonywania, popełniając błędy 
językowe, na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
różnych zawodów, na temat zalet 
pójścia zaraz po szkole na studia i do 
pracy, na temat różnych ofert pracy oraz 
kwalifikacji i cech osobowych 
potrzebnych do ich wykonywania, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat różnych zawodów, na temat zalet 
pójścia zaraz po szkole na studia i do 
pracy, na temat różnych ofert pracy oraz 
kwalifikacji i cech osobowych 
potrzebnych do ich wykonywania, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
opisywanie intencji, marzeń, 
nadziei i planów na przyszłość 

Uczeń w sposób płynny opisuje swoje 
plany na przyszłość i stara się 
przewidzieć własną przyszłość, nie 
popełniając większych błędów 
gramatycznych. 

Uczeń opisuje swoje plany na 
przyszłość i stara się przewidzieć 
własną przyszłość, popełniając drobne 
błędy gramatyczne. 

Uczeń opisuje swoje plany na przyszłość 

i stara się przewidzieć własną 

przyszłość, popełniając błędy, które 

częściowo zaburzają zrozumienie 

wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje swoje plany na 

przyszłość i stara się przewidzieć własną 

przyszłość, popełniając błędy, które 

znacznie zaburzają zrozumienie 

wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
list formalny 

Uczeń pisze list motywacyjny, aplikując 
na stanowisko kelnera oraz na 
stanowisko sprzedawcy w sklepie 
muzycznym w odpowiedzi na 
przeczytane oferty pracy w sposób 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się do 
opisanej sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list motywacyjny, 
aplikując na stanowisko kelnera oraz 
na stanowisko sprzedawcy w sklepie 
muzycznym w odpowiedzi na 
przeczytane oferty pracy w sposób w 
miarę przejrzysty i logiczny, odnosząc 
się w dużej mierze do opisanej 
sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list motywacyjny, aplikując 
na stanowisko kelnera oraz na 
stanowisko sprzedawcy w sklepie 
muzycznym w odpowiedzi na 
przeczytane oferty pracy w sposób mało 
przejrzysty i nielogiczny, w niewielkim 
stopniu odnosząc się do opisanej 
sytuacji, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list motywacyjny, aplikując 
na stanowisko kelnera oraz na 
stanowisko sprzedawcy w sklepie 
muzycznym w odpowiedzi na 
przeczytane oferty pracy w sposób 
chaotyczny i nielogiczny, nie odnosząc 
się do opisanej sytuacji lub robiąc to w 
niewielkim stopniu, nie uwzględniając 
celu wypowiedzi, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 6 (nazwy atrakcji 
turystycznych i przymiotniki je opisujące, 
nazwy środków transportu, słownictwo 
związane z lotniskiem); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się czasami 
present perfect; present simple, present 
continuous, past simple, past 
continuous; poprawnie stosuje for i 
since, poznane rzeczowniki złożone, 
pierwszy tryb warunkowy. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 6 
(nazwy atrakcji turystycznych i 
przymiotniki je opisujące, nazwy 
środków transportu, słownictwo 
związane z lotniskiem); na ogół 
poprawnie posługuje się czasami 
present perfect; present simple, 
present continuous, past simple, past 
continuous; stosuje for i since, 
poznane rzeczowniki złożone, 
pierwszy tryb warunkowy, popełniając 
nieliczne błędy 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 6 (nazwy 
atrakcji turystycznych i przymiotniki je 
opisujące, nazwy środków transportu, 
słownictwo związane z lotniskiem); nie 
zawsze poprawnie posługuje się 
czasami present perfect; present simple, 
present continuous, past simple, past 
continuous; stosuje for i since, poznane 
rzeczowniki złożone, pierwszy tryb 
warunkowy, popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 6 (nazwy atrakcji turystycznych i 
przymiotniki je opisujące, nazwy środków 
transportu, słownictwo związane z 
lotniskiem); popełnia bardzo liczne błędy 
w konstrukcji i zastosowaniu czasów 
present perfect; present simple, present 
continuous, past simple, past continuous; 
stosuje for i since, poznane rzeczowniki 
złożone, pierwszy tryb warunkowy, 
popełniając bardzo liczne błędy. 
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Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące nieudanych wakacji i 
podróżowania, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące nieudanych wakacji i 
podróżowania, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje w 
tekście informacje dotyczące 
nieudanych wakacji i podróżowania, 
popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje w tekście 
informacje dotyczące nieudanych wakacji 
i podróżowania, popełnia przy tym liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących podróżowania i 
turystyki; z łatwością rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami 
tekstu, nie popełnia większych błędów 
przy dobieraniu brakujących zdań do luk 
w tekście; bezbłędnie rozróżnia formalny 
i nieformalny styl wypowiedzi. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących podróżowania 
i turystyki, popełniając nieliczne błędy; 
na ogół poprawnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami 
tekstu, popełnia pewne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; na ogół rozróżnia formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących podróżowania i turystyki, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; często nie rozróżnia formalnego 
i nieformalnego stylu wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
podróżowania i turystyki, popełniając 
bardzo liczne błędy; nieudolnie 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje wybrane 
atrakcje turystyczne, stosując 
różnorodne słownictwo, nie popełniając 
większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające różne miejsca 
związane z wakacjami. 

Uczeń opisuje wybrane atrakcje 
turystyczne, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające różne miejsca 
związane z wakacjami, nieliczne błędy 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje wybrane atrakcje 
turystyczne, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację; opisuje ilustracje 
przedstawiające różne miejsca związane 
z wakacjami, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i popełniając liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje wybrane atrakcje 
turystyczne, stosując bardzo ograniczoną 
ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi; nieudolnie 
opisuje ilustracje przedstawiające różne 
miejsca związane z wakacjami, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
opisywanie intencji, marzeń, 
nadziei i planów na przyszłość 

Uczeń w sposób płynny opisuje swoje 
plany na przyszłość związane z 
podróżowaniem, nie popełniając 
większych błędów gramatycznych. 

Uczeń opisuje swoje plany na 
przyszłość związane z 
podróżowaniem, popełniając drobne 
błędy gramatyczne. 

Uczeń opisuje swoje plany na przyszłość 

związane z podróżowaniem, popełniając 

błędy, które częściowo zaburzają 

zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje swoje plany na 

przyszłość związane z podróżowaniem, 

popełniając błędy, które znacznie 

zaburzają zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
spędzania wakacji bez rodziców, 
przedstawiając wady i zalety takiego 
rozwiązania, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat spędzania wakacji bez 
rodziców, przedstawiając wady i zalety 
takiego rozwiązania, popełniając błędy 
językowe, na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
spędzania wakacji bez rodziców, 
przedstawiając wady i zalety takiego 
rozwiązania, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat spędzania wakacji bez rodziców, 
przedstawiając wady i zalety takiego 
rozwiązania, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia związane z nieudanymi 
wakacjami, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne i nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń opisuje wydarzenia związane z 
nieudanymi wakacjami, popełniając 
niewielkie błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń opisuje wydarzenia związane z 
nieudanymi wakacjami, popełniając dość 
liczne błędy językowe, częściowo 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje wydarzenia 
związane z nieudanymi wakacjami, 
popełniając liczne błędy językowe, 
znacznie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje związane 
z wakacjami w formie rozmowy 
telefonicznej, uzyskuje i/lub udziela 
informacji turystycznej, ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z wakacjami w 
formie rozmowy telefonicznej, 
uzyskuje i/lub udziela informacji 
turystycznej, popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z wakacjami w 
formie rozmowy telefonicznej, uzyskuje 
i/lub udziela informacji turystycznej, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane z wakacjami 
w formie rozmowy telefonicznej, uzyskuje 
i/lub udziela informacji turystycznej, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
bogu na temat wakacji i swoich planów 
związanych z podróżowaniem, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
wpisu na bogu na temat wakacji i 
swoich planów związanych z 
podróżowaniem, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
bogu na temat wakacji i swoich planów 
związanych z podróżowaniem, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
bogu na temat wakacji i swoich planów 
związanych z podróżowaniem, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 7 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 7 (nazwy sklepów, 
różnych typów firm usługowych, nazwy 
różnych produktów i usług, słownictwo 
związane z pieniędzmi); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się czasami 
present simple, present continuous, past 
simple, past continuous, present perfect, 
past perfect; poprawnie stosuje duże 
liczebniki, drugi tryb warunkowy, 
konstrukcję verb + infinitive or –ing. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 7 
(nazwy sklepów, różnych typów firm 
usługowych, nazwy różnych 
produktów i usług, słownictwo 
związane z pieniędzmi); na ogół 
poprawnie posługuje się czasami 
present simple, present continuous, 
past simple, past continuous, present 
perfect, past perfect; stosuje duże 
liczebniki, drugi tryb warunkowy, 
konstrukcję verb + infinitive or –ing, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 7 (nazwy 
sklepów, różnych typów firm 
usługowych, nazwy różnych produktów i 
usług, słownictwo związane z 
pieniędzmi); nie zawsze poprawnie 
posługuje się czasami present simple, 
present continuous, past simple, past 
continuous, present perfect, past perfect; 
stosuje duże liczebniki, drugi tryb 
warunkowy, konstrukcję verb + infinitive 
or –ing, popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 7 (nazwy sklepów, różnych typów 
firm usługowych, nazwy różnych 
produktów i usług, słownictwo związane z 
pieniędzmi); popełnia bardzo liczne błędy 
w konstrukcji i zastosowaniu czasów 
present simple, present continuous, past 
simple, past continuous, present perfect, 
past perfect; stosuje duże liczebniki, drugi 
tryb warunkowy, konstrukcję verb + 
infinitive or –ing, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje w 
tekstach dotyczących sklepów i firm 
usługowych, pieniędzy, zakupów, nie 
popełniając większych błędów; 
poprawnie dobiera osoby do zdań. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje w 
tekstach dotyczących sklepów i firm 
usługowych, pieniędzy, zakupów 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie dobiera osoby do zdań. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w znajduje informacje w 
tekstach dotyczących sklepów i firm 
usługowych, pieniędzy, zakupów, 
popełniając dość liczne błędy; dobierając 
osoby do zdań, popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje informacje w tekstach 
dotyczących sklepów i firm usługowych, 
pieniędzy, zakupów, popełnia przy tym 
liczne błędy; dobierając osoby do zdań, 
popełnia bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących ludzi i pieniędzy. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących ludzi i 
pieniędzy, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących ludzi i pieniędzy, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących ludzi i 
pieniędzy, popełniając bardzo liczne 
błędy. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej  Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat wybranego celu finansowania 
w szkole, stosując szeroki zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy, 
niezakłócające komunikacji; wypowiedź 
jest adekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi nie potrzebuje lub 
rzadko potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
wybranego celu finansowania w 
szkole, stosując zadowalający zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub zakłócające 
w niewielkim stopniu komunikację; 
wypowiedź jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi czasami 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
wybranego celu finansowania w szkole, 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe, zakłócające komunikację; 
wypowiedź jest często nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
często potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
wybranego celu finansowania w szkole, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych 
popełniając bardzo liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na komunikację; wypowiedź 
jest w znacznym stopniu nieadekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi potrzebuje bardzo dużej 
pomocy nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
poziomu życia różnych ludzi i potrzeby 
posiadania pieniędzy, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat poziomu życia różnych 
ludzi i potrzeby posiadania pieniędzy, 
popełniając błędy językowe, na ogół 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
poziomu życia różnych ludzi i potrzeby 
posiadania pieniędzy, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat poziomu życia różnych ludzi i 
potrzeby posiadania pieniędzy, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
wyrażanie opinii, pytanie o opinię 

Uczeń w sposób płynny, stosując 
urozmaicone słownictwo i nie 
popełniając większych błędów, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię, a także pyta o 
opinię na temat tego, czy warto być 
uczciwym, spekulując na temat 
konsekwencji różnych wyborów i 
podjętych decyzji. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię, a także pyta o opinię na temat 
tego, czy warto być uczciwym, 
spekulując na temat konsekwencji 
różnych wyborów i podjętych decyzji; 
nieliczne popełnione błędy językowe 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń wyraża swoją opinię, a także pyta 
o opinię na temat tego, czy warto być 
uczciwym, spekulując na temat 
konsekwencji różnych wyborów i 
podjętych decyzji, popełniając dość 
liczne błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię, a 
także pyta o opinię na temat tego, czy 
warto być uczciwym, spekulując na temat 
konsekwencji różnych wyborów i 
podjętych decyzji, popełniając liczne 
błędy językowe, które znacznie zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym na temat wydania 
dużych pieniędzy na różne cele, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
wpisu na forum internetowym na temat 
wydania dużych pieniędzy na różne 
cele, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym na temat wydania 
dużych pieniędzy na różne cele, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym na temat wydania 
dużych pieniędzy na różne cele, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 8  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 8 (nazwy przestępstw 
i wykroczeń, przestępców); bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie posługuje się 
mową zależną (Reported speech) z 
zastosowaniem czasów teraźniejszych, 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 8 
(nazwy przestępstw i wykroczeń, 
przestępców); na ogół poprawnie 
posługuje się mową zależną (Reported 
speech) z zastosowaniem czasów 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 8 (nazwy 
przestępstw i wykroczeń, przestępców); 
nie zawsze poprawnie posługuje się 
mową zależną (Reported speech) z 
zastosowaniem czasów teraźniejszych, 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 8 (nazwy przestępstw i wykroczeń, 
przestępców); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu mowy 
zależnej (Reported speech) z 
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przeszłych i przyszłych; poprawnie 
stosuje przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, rzeczowniki złożone, 
czasowniki modalne must i can. 

teraźniejszych, przeszłych i 
przyszłych; stosuje przymiotniki w 
stopniu wyższym i najwyższym, 
rzeczowniki złożone, czasowniki 
modalne must i can, popełniając 
nieliczne błędy 

przeszłych i przyszłych; stosuje 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, rzeczowniki złożone, 
czasowniki modalne must i can, 
popełniając liczne błędy. 

zastosowaniem czasów teraźniejszych, 
przeszłych i przyszłych; stosuje 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, rzeczowniki złożone, 
czasowniki modalne must i can, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące różnych 
przestępstw, wykroczeń i przestępców, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące różnych 
przestępstw, wykroczeń i 
przestępców, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
różnych przestępstw, wykroczeń i 
przestępców, popełniając dość liczne 
błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
różnych przestępstw, wykroczeń i 
przestępców, popełnia przy tym liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących napadów na bank, 
nierozwikłanych historii kryminalnych; z 
łatwością określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu.  

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących napadów na 
bank, nierozwikłanych historii 
kryminalnych, popełniając nieliczne 
błędy; określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących napadów na bank, 
nierozwikłanych historii kryminalnych, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
napadów na bank, nierozwikłanych 
historii kryminalnych, popełniając bardzo 
liczne błędy; z trudnością określa myśl 
główną tekstu/poszczególnych części 
tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne przestępstwa i 
spekuluje na ich temat. 

Uczeń opisuje ilustracje 
przedstawiające różne przestępstwa i 
spekuluje na ich temat, nieliczne błędy 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
różne przestępstwa i spekuluje na ich 
temat, stosując ograniczony zakres 
słownictwa i popełniając liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne przestępstwa i 
spekuluje na ich temat, popełniając liczne 
błędy językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
powodów popularności słynnych 
przestępców, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat powodów 
popularności słynnych przestępców, 
popełniając błędy językowe, na ogół 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
powodów popularności słynnych 
przestępców, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat powodów popularności słynnych 
przestępców, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje przebieg 
dokonywanych przestępstw 
relacjonowanych przez inne osoby , 
stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne i nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń opisuje przebieg 
dokonywanych przestępstw 
relacjonowanych przez inne osoby, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń opisuje przebieg dokonywanych 
przestępstw relacjonowanych przez inne 
osoby, popełniając dość liczne błędy 
językowe, częściowo wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje przebieg 
dokonywanych przestępstw 
relacjonowanych przez inne osoby, 
popełniając liczne błędy językowe, 
znacznie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu e-
mail, w którym relacjonuje wydarzenia z 
wyjazdu wakacyjnego z opisem 
przestępstwa, którego był świadkiem, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
listu e-mail, w którym relacjonuje 
wydarzenia z wyjazdu wakacyjnego z 
opisem przestępstwa, którego był 
świadkiem, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu e-
mail, w którym relacjonuje wydarzenia z 
wyjazdu wakacyjnego z opisem 
przestępstwa, którego był świadkiem, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu e-mail, 
w którym relacjonuje wydarzenia z 
wyjazdu wakacyjnego z opisem 
przestępstwa, którego był świadkiem, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 
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UNIT 9  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 9 (nazwy gadżetów, 
urządzeń elektronicznych, wynalazków, 
różnych materiałów, z których zrobione 
są przedmioty, określenia kształtu); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się zerowym trybem 
warunkowym; poprawnie stosuje stronę 
bierną w czasach: present simple, past 
simple, present perfect, future, drugi tryb 
warunkowy, spójniki: although, because, 
if, or i inne. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 9 
(nazwy gadżetów, urządzeń 
elektronicznych, wynalazków, różnych 
materiałów, z których zrobione są 
przedmioty, określenia kształtu); na 
ogół poprawnie posługuje się zerowym 
trybem warunkowym; stosuje stronę 
bierną w czasach: present simple, past 
simple, present perfect, future, drugi 
tryb warunkowy, spójniki: although, 
because, if, or i inne, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 9 (nazwy 
gadżetów, urządzeń elektronicznych, 
wynalazków, różnych materiałów, z 
których zrobione są przedmioty, 
określenia kształtu); nie zawsze 
poprawnie posługuje się zerowym 
trybem warunkowym; stosuje stronę 
bierną w czasach: present simple, past 
simple, present perfect, future, drugi tryb 
warunkowy, spójniki: although, because, 
if, or i inne, popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 9 (nazwy gadżetów, urządzeń 
elektronicznych, wynalazków, różnych 
materiałów, z których zrobione są 
przedmioty, określenia kształtu); popełnia 
bardzo liczne błędy w konstrukcji i 
zastosowaniu zerowego trybu 
warunkowego; stosuje stronę bierną w 
czasach: present simple, past simple, 
present perfect, future, drugi tryb 
warunkowy, spójniki: although, because, 
if, or i inne, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń poprawnie określa intencje osób 
na podstawie ich wypowiedzi. 

Uczeń na ogół poprawnie określa 
intencje osób na podstawie ich 
wypowiedzi. 

Uczeń, określając intencje osób na 
podstawie ich wypowiedzi, popełnia 
liczne błędy. 

Uczeń, określając intencje osób na 
podstawie ich wypowiedzi, popełnia 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących telefonów 
komórkowych, wynalazków; z łatwością 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących telefonów 
komórkowych, wynalazków, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących telefonów komórkowych, 
wynalazków, popełniając liczne błędy; 
nie zawsze poprawnie określa myśl 
główną tekstu/poszczególnych części 
tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
telefonów komórkowych, wynalazków, 
popełniając bardzo liczne błędy; z 
trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności, 
przedmiotów i zjawisk 

Uczeń w sposób płynny opisuje różne 
gadżety i przedmioty uwzględniając 
materiał, z którego są zrobione, ich 
przeznaczenie i działanie, stosując 
różnorodne słownictwo, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje różne gadżety i 
przedmioty uwzględniając materiał, z 
którego są zrobione, ich 
przeznaczenie i działanie, stosując w 
miarę urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne gadżety i 
przedmioty uwzględniając materiał, z 
którego są zrobione, ich przeznaczenie i 
działanie, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje różne gadżety i przedmioty 
uwzględniając materiał, z którego są 
zrobione, ich przeznaczenie i działanie, 
stosując bardzo ograniczoną ilość słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
podróży kosmicznych i pomysłu 
zamieszkania na obcej planecie, na 
temat najważniejszych wynalazków w 
historii ludzkości, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat podróży kosmicznych i 
pomysłu zamieszkania na obcej 
planecie, na temat najważniejszych 
wynalazków w historii ludzkości, 
popełniając błędy językowe, na ogół 
nie wpływające na zrozumienie 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
podróży kosmicznych i pomysłu 
zamieszkania na obcej planecie, na 
temat najważniejszych wynalazków w 
historii ludzkości, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat podróży kosmicznych i pomysłu 
zamieszkania na obcej planecie, na 
temat najważniejszych wynalazków w 
historii ludzkości, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
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wypowiedzi. wypowiedzi. wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji; 
prowadzenie prostych negocjacji  

Uczeń swobodnie reklamuje w sklepie 
wadliwy towar, przyjmuje lub odrzuca 
propozycje sprzedawcy; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń reklamuje w sklepie wadliwy 
towar, przyjmuje lub odrzuca 
propozycje sprzedawcy; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń reklamuje w sklepie wadliwy 
towar, przyjmuje lub odrzuca propozycje 
sprzedawcy, popełniając dość liczne 
błędy językowe, częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie reklamuje w sklepie 
wadliwy towar, przyjmuje lub odrzuca 
propozycje sprzedawcy, popełniając 
liczne błędy językowe znacznie 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym na temat wad i zalet 
świata pozbawionego telefonów 
komórkowych i Internetu, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
wpisu na forum internetowym na temat 
wad i zalet świata pozbawionego 
telefonów komórkowych i Internetu, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym na temat wad i zalet 
świata pozbawionego telefonów 
komórkowych i Internetu, popełniając 
błędy językowe, które częściowo 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 
stosuje częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym na temat wad i zalet 
świata pozbawionego telefonów 
komórkowych i Internetu, zbudowaną z 
trudnych do powiązania fragmentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 
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Oxford Solutions – Poziom Intermediate 

Kryteria oceny 
 

Introduction Unit  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu Introduction (nazwy 
atrakcji turystycznych, nazwy różnych 
form aktywności, nazwy emocji i uczuć, 
nazwy cech charakteru); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się czasami 
past simple, present simple i continuous; 
poprawnie stosuje przymiotniki z 
końcówką –ed i –ing, przymiotniki z 
przedrostkiem negatywnym: un-, dis- or 
im- / in- / il- / ir, przysłówki stopnia: a bit, 
quite, very, przedimki, will, going to. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 
Introduction (nazwy atrakcji 
turystycznych, nazwy różnych form 
aktywności, nazwy emocji i uczuć, 
nazwy cech charakteru); na ogół 
poprawnie posługuje się czasami past 
simple, present simple i continuous; 
stosuje przymiotniki z końcówką –ed i 
–ing, przymiotniki z przedrostkiem 
negatywnym: un-, dis- or im- / in- / il- / 
ir, przysłówki stopnia: a bit, quite, very, 
przedimki, will, going to, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu Introduction 
(nazwy atrakcji turystycznych, nazwy 
różnych form aktywności, nazwy emocji i 
uczuć, nazwy cech charakteru); nie 
zawsze poprawnie posługuje się 
czasami past simple, present simple i 
continuous; stosuje przymiotniki z 
końcówką –ed i –ing, przymiotniki z 
przedrostkiem negatywnym: un-, dis- or 
im- / in- / il- / ir, przysłówki stopnia: a bit, 
quite, very, przedimki, will, going to, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu Introduction (nazwy atrakcji 
turystycznych, nazwy różnych form 
aktywności, nazwy emocji i uczuć, nazwy 
cech charakteru); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
czasów past simple, present simple i 
continuous; stosuje przymiotniki z 
końcówką –ed i –ing, przymiotniki z 
przedrostkiem negatywnym: un-, dis- or 
im- / in- / il- / ir, przysłówki stopnia: a bit, 
quite, very, przedimki, will, going to, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące emocji i uczuć osób 
występujących lub opisanych w 
nagraniu. 

Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące emocji i uczuć osób 
występujących lub opisanych w 
nagraniu, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje w 
tekście informacje dotyczące emocji i 
uczuć osób występujących lub 
opisanych w nagraniu. 

Uczeń z trudnością znajduje w tekście 
informacje dotyczące emocji i uczuć osób 
występujących lub opisanych w nagraniu, 
popełnia przy tym liczne błędy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje swój 
charakter, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów; stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające osoby grające w 
przedstawieniu teatralnym, 
uwzględniając ich możliwe emocje i 
uczucia. 

Uczeń opisuje swój charakter, stosując 
w miarę urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające osoby grające w 
przedstawieniu teatralnym, 
uwzględniając ich możliwe emocje i 
uczucia, nieliczne błędy na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje swój charakter, stosując 
mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe, w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację; 
opisuje ilustracje przedstawiające osoby 
grające w przedstawieniu teatralnym, 
uwzględniając ich możliwe emocje i 
uczucia, stosując ograniczony zakres 
słownictwa i popełniając liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje swój charakter, stosując 
bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające osoby grające w 
przedstawieniu teatralnym, uwzględniając 
ich możliwe emocje i uczucia, popełniając 
liczne błędy językowe znacznie 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia związane z minionymi 
wakacjami, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne i nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń opisuje wydarzenia związane z 
minionymi wakacjami, popełniając 
niewielkie błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń opisuje wydarzenia związane z 
minionymi wakacjami, popełniając dość 
liczne błędy językowe, częściowo 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje wydarzenia 
związane z minionymi wakacjami, 
popełniając liczne błędy językowe, 
znacznie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje związane 
z odrabianiem prac domowych, 
spędzaniem czasu wolnego w weekend, 
planami na wieczór oraz wakacje, 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z odrabianiem 
prac domowych, spędzaniem czasu 
wolnego w weekend, planami na 
wieczór oraz wakacje, popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z odrabianiem prac 
domowych, spędzaniem czasu wolnego 
w weekend, planami na wieczór oraz 
wakacje, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane z 
odrabianiem prac domowych, 
spędzaniem czasu wolnego w weekend, 
planami na wieczór oraz wakacje, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

UNIT 1  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 1 (w tym, m.in., 
nazwy okresów życia człowieka, nazwy 
ważnych życiowych wydarzeń, nazwy 
członków rodziny); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się czasem 
past simple i used to oraz czasami past 
continuous i past perfect; poprawnie 
stosuje poznane dwu i trzy częściowe 
czasowniki złożone (phrasal verbs), 
czasowniki modalne should i ought to. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 1 
(w tym, m.in., nazwy okresów życia 
człowieka, nazwy ważnych życiowych 
wydarzeń, nazwy członków rodziny); 
na ogół poprawnie posługuje się 
czasem past simple i used to oraz 
czasami past continuous i past perfect; 
stosuje poznane dwu i trzy częściowe 
czasowniki złożone (phrasal verbs), 
czasowniki modalne should i ought to, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 1 (w tym, 
m.in., nazwy okresów życia człowieka, 
nazwy ważnych życiowych wydarzeń, 
nazwy członków rodziny); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasem past 
simple i used to oraz czasami past 
continuous i past perfect; stosuje 
poznane dwu i trzy częściowe 
czasowniki złożone (phrasal verbs), 
czasowniki modalne should i ought to, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 1 (w tym, m.in., nazwy okresów 
życia człowieka, nazwy ważnych 
życiowych wydarzeń, nazwy członków 
rodziny); popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasu past 
simple i used to oraz czasów past 
continuous i past perfect; stosuje 
poznane dwu i trzy częściowe czasowniki 
złożone (phrasal verbs), czasowniki 
modalne should i ought to, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące rodziny i pochodzenia 
występujących lub opisanych w nagraniu 
osób, nie popełniając większych błędów; 
poprawnie dobiera wysłuchane 
wypowiedzi do zdań opisujących 
intencje i nastawienie osób. 

Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące rodziny i pochodzenia 
występujących lub opisanych w 
nagraniu osób, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół poprawnie dobiera 
wysłuchane wypowiedzi do zdań 
opisujących intencje i nastawienie 
osób. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje w 
tekście informacje dotyczące rodziny i 
pochodzenia występujących lub 
opisanych w nagraniu osób, popełniając 
dość liczne błędy; dobierając 
wysłuchane wypowiedzi do zdań 
opisujących intencje i nastawienie osób, 
popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje w tekście 
informacje dotyczące rodziny i 
pochodzenia występujących lub 
opisanych w nagraniu osób, popełnia 
przy tym liczne błędy; dobierając 
wysłuchane wypowiedzi do zdań 
opisujących intencje i nastawienie osób, 
popełnia bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących długo żyjących 
osób; z łatwością rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami 
tekstu, nie popełnia większych błędów 
przy dobieraniu brakujących zdań do luk 
w tekście; z łatwością określa główną 
myśl tekstu/poszczególnych części 
tekstu. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących długo 
żyjących osób, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół poprawnie rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, popełnia pewne 
błędy przy dobieraniu brakujących 
zdań do luk w tekście; określa główną 
myśl tekstu/poszczególnych części 
tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących długo żyjących osób, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; nie zawsze poprawnie określa 
myśl główną tekstu/poszczególnych 
części tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących długo 
żyjących osób, popełniając bardzo liczne 
błędy; nieudolnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; z 
trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat zmian zachodzących w okresie 
dojrzewania i relacji z rodzicami w tym 
czasie, stosując szeroki zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy, niezakłócające 
komunikacji; wypowiedź jest adekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi nie potrzebuje lub rzadko 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat zmian 
zachodzących w okresie dojrzewania i 
relacji z rodzicami w tym czasie, 
stosując zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub zakłócające 
w niewielkim stopniu komunikację; 
wypowiedź jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi czasami 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat zmian 
zachodzących w okresie dojrzewania i 
relacji z rodzicami w tym czasie, 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe, zakłócające komunikację; 
wypowiedź jest często nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
często potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat zmian 
zachodzących w okresie dojrzewania i 
relacji z rodzicami w tym czasie, stosując 
bardzo ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych popełniając 
bardzo liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
komunikację; wypowiedź jest w 
znacznym stopniu nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
potrzebuje bardzo dużej pomocy 
nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
przyczyn i rozwiązań sporów i kłótni z 
rodzicami w okresie dojrzewania, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat przyczyn i rozwiązań 
sporów i kłótni z rodzicami w okresie 
dojrzewania, popełniając błędy 
językowe, na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
przyczyn i rozwiązań sporów i kłótni z 
rodzicami w okresie dojrzewania, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat przyczyn i rozwiązań sporów i 
kłótni z rodzicami w okresie dojrzewania, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia związane z różnymi etapami 
i okresami w życiu swoim i innych osób, 
stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne i nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń opisuje wydarzenia związane z 
różnymi etapami i okresami w życiu 
swoim i innych osób, popełniając 
niewielkie błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń opisuje wydarzenia związane z 
różnymi etapami i okresami w życiu 
swoim i innych osób, popełniając dość 
liczne błędy językowe, częściowo 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje wydarzenia 
związane z różnymi etapami i okresami w 
życiu swoim i innych osób, popełniając 
liczne błędy językowe, znacznie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
pytanie o radę i udzielanie rad  

Uczeń swobodnie prosi o radę i udziela 
rad w sprawach związanych z wymianą 
zagraniczną uczniów i mieszkaniem u 
rodzin goszczących; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń prosi o radę i udziela rad w 
sprawach związanych z wymianą 
zagraniczną uczniów i mieszkaniem u 
rodzin goszczących; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń prosi o radę i udziela rad w 
sprawach związanych z wymianą 
zagraniczną uczniów i mieszkaniem u 
rodzin goszczących, popełniając dość 
liczne błędy językowe, częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie prosi o radę i udziela 
rad w sprawach związanych z wymianą 
zagraniczną uczniów i mieszkaniem u 
rodzin goszczących, popełniając liczne 
błędy językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
prywatnego listu do korespondencyjnego 
znajomego, w którym przedstawia się, 
opisuje swoją rodzinę, relacjonuje 
wskazane wydarzenia i prosi o 
przesłanie zdjęcia oraz list z 
podziękowaniem za świąteczny prezent, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
prywatnego listu do 
korespondencyjnego znajomego, w 
którym przedstawia się, opisuje swoją 
rodzinę, relacjonuje wskazane 
wydarzenia i prosi o przesłanie zdjęcia 
oraz list z podziękowaniem za 
świąteczny prezent, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
prywatnego listu do korespondencyjnego 
znajomego, w którym przedstawia się, 
opisuje swoją rodzinę, relacjonuje 
wskazane wydarzenia i prosi o 
przesłanie zdjęcia oraz list z 
podziękowaniem za świąteczny prezent, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie prywatnego 
listu do korespondencyjnego znajomego, 
w którym przedstawia się, opisuje swoją 
rodzinę, relacjonuje wskazane 
wydarzenia i prosi o przesłanie zdjęcia 
oraz list z podziękowaniem za świąteczny 
prezent, zbudowaną z trudnych do 
powiązania fragmentów, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 
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UNIT 2  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 2 (w tym, m.in., 
nazwy dyscyplin sportowych, nazwy 
czynności i aktywności wykonywanych 
wolnym czasie, nazwy hobby i 
zainteresowań, nazwy potraw, 
słownictwo związane z restauracjami); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasem present simple, 
czasami past simple, present perfect, 
present perfect continuous; poprawnie 
stosuje przysłówki częstotliwości, 
rzeczowniki złożone (compound nouns), 
przymiotniki złożone (compound 
adjectives). 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 2 
(w tym, m.in., nazwy dyscyplin 
sportowych, nazwy czynności i 
aktywności wykonywanych wolnym 
czasie, nazwy hobby i zainteresowań, 
nazwy potraw, słownictwo związane z 
restauracjami); na ogół poprawnie 
posługuje się czasem present simple, 
czasami past simple, present perfect, 
present perfect continuous; stosuje 
przysłówki częstotliwości, rzeczowniki 
złożone (compound nouns), 
przymiotniki złożone (compound 
adjectives), popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 2 (w tym, 
m.in., nazwy dyscyplin sportowych, 
nazwy czynności i aktywności 
wykonywanych wolnym czasie, nazwy 
hobby i zainteresowań, nazwy potraw, 
słownictwo związane z restauracjami); 
nie zawsze poprawnie posługuje się 
czasem present simple, czasami past 
simple, present perfect, present perfect 
continuous; stosuje przysłówki 
częstotliwości, rzeczowniki złożone 
(compound nouns), przymiotniki złożone 
(compound adjectives), popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 2 (w tym, m.in., nazwy dyscyplin 
sportowych, nazwy czynności i 
aktywności wykonywanych wolnym 
czasie, nazwy hobby i zainteresowań, 
nazwy potraw, słownictwo związane z 
restauracjami); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu czasu 
present simple, czasów past simple, 
present perfect, present perfect 
continuous; stosuje przysłówki 
częstotliwości, rzeczowniki złożone 
(compound nouns), przymiotniki złożone 
(compound adjectives), popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
sportów i aktywności wykonywanych w 
wolnym czasie, restauracji i jedzenia, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń określa kontekst sytuacyjny 
oraz znajduje w tekście informacje 
dotyczące sportów i aktywności 
wykonywanych w wolnym czasie, 
restauracji i jedzenia, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
kontekst sytuacyjny oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące sportów i 
aktywności wykonywanych w wolnym 
czasie, restauracji i jedzenia, popełniając 
dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa kontekst 
sytuacyjny oraz z trudem znajduje w 
tekście informacje dotyczące sportów i 
aktywności wykonywanych w wolnym 
czasie, restauracji i jedzenia, popełnia 
przy tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących gier ulicznych; z 
łatwością określa intencje 
nadawcy/autora tekstu i oddziela fakty 
od opinii autora.  

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących gier ulicznych, 
popełniając nieliczne błędy; zazwyczaj 
poprawnie określa intencje 
nadawcy/autora tekstu i oddziela fakty 
od opinii autora. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących gier ulicznych, popełniając 
liczne błędy; nie zawsze poprawnie 
określa intencje nadawcy/autora tekstu i 
oddziela fakty od opinii autora. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących gier 
ulicznych, popełniając bardzo liczne 
błędy; z trudnością określa intencje 
nadawcy/autora tekstu i najczęściej nie 
potrafi oddzielić faktów od opinii autora. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje miejsca 
uprawianie sportu, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów; stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne miejsca 
wykonywania sportu, porównując je ze 
sobą. 

Uczeń opisuje miejsca uprawianie 
sportu, stosując w miarę urozmaicone 
słownictwo, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; opisuje 
ilustracje przedstawiające różne 
miejsca wykonywania sportu, 
porównując je ze sobą, nieliczne błędy 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje miejsca uprawianie 
sportu, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację; opisuje ilustracje 
przedstawiające różne miejsca 
wykonywania sportu, porównując je ze 
sobą, stosując ograniczony zakres 
słownictwa i popełniając liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje miejsca uprawianie sportu, 
stosując bardzo ograniczoną ilość słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi; nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne miejsca 
wykonywania sportu, porównując je ze 
sobą, popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii i preferencji 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię i preferencje na 
temat różnych potraw i restauracji, 
miejsc uprawiania sportu i spędzania 
czasu wolnego, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat różnych potraw i 
restauracji, miejsc uprawiania sportu i 
spędzania czasu wolnego, popełniając 
błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
różnych potraw i restauracji, miejsc 
uprawiania sportu i spędzania czasu 
wolnego, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat różnych potraw i restauracji, miejsc 
uprawiania sportu i spędzania czasu 
wolnego, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia związane z pobytem w 
restauracji, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne i nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń opisuje wydarzenia związane z 
pobytem w restauracji, popełniając 
niewielkie błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń opisuje wydarzenia związane z 
pobytem w restauracji, popełniając dość 
liczne błędy językowe, częściowo 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje wydarzenia 
związane z pobytem w restauracji, 
popełniając liczne błędy językowe, 
znacznie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje na temat 
doświadczeń związanych z 
wykonywaniem różnych czynności i 
aktywności, ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje na temat doświadczeń 
związanych z wykonywaniem różnych 
czynności i aktywności, popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje na temat doświadczeń 
związanych z wykonywaniem różnych 
czynności i aktywności, popełniając 
liczne błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje na temat doświadczeń 
związanych z wykonywaniem różnych 
czynności i aktywności, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu na temat obejrzanych prezentacji 
zajęć dodatkowych, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
wpisu na blogu na temat obejrzanych 
prezentacji zajęć dodatkowych, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu na temat obejrzanych prezentacji 
zajęć dodatkowych, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu na temat obejrzanych prezentacji 
zajęć dodatkowych, zbudowaną z 
trudnych do powiązania fragmentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 3 (nazwy części 
ciała, nazwy emocji, nazwy sposobów 
leczenia, nazwy chorób i urazów, 
liczebniki, słownictwo związane z 
wyglądem zewnętrznym); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się czasami 
present simple, present continuous, past 
simple i present perfect, future 
continuous, future perfect; poprawnie 
stosuje pierwszy tryb warunkowy, 
will/won’t, konstrukcję may / might / 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 3 
(nazwy części ciała, nazwy emocji, 
nazwy sposobów leczenia, nazwy 
chorób i urazów, liczebniki, słownictwo 
związane z wyglądem zewnętrznym); 
na ogół poprawnie posługuje się 
czasami present simple, present 
continuous, past simple i present 
perfect, future continuous, future 
perfect; stosuje pierwszy tryb 
warunkowy, will/won’t, konstrukcję 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 3 (nazwy 
części ciała, nazwy emocji, nazwy 
sposobów leczenia, nazwy chorób i 
urazów, liczebniki, słownictwo związane 
z wyglądem zewnętrznym); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasami 
present simple, present continuous, past 
simple i present perfect, future 
continuous, future perfect; stosuje 
pierwszy tryb warunkowy, will/won’t, 
konstrukcję may / might / could + 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 3 (nazwy części ciała, nazwy 
emocji, nazwy sposobów leczenia, nazwy 
chorób i urazów, liczebniki, słownictwo 
związane z wyglądem zewnętrznym); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasów 
present simple, present continuous, past 
simple i present perfect, future 
continuous, future perfect; stosuje …, 
popełniając bardzo liczne błędy. 
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could + infinitive (without to). may / might / could + infinitive (without 
to), popełniając nieliczne błędy. 

infinitive (without to), popełniając liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
leczenia, doznanych urazów i chorób, a 
także przetrwania ludzi w ekstremalnych 
warunkach, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń określa myśl główną oraz 
znajduje w tekście informacje 
dotyczące leczenia, doznanych 
urazów i chorób, a także przetrwania 
ludzi w ekstremalnych warunkach, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące leczenia, 
doznanych urazów i chorób, a także 
przetrwania ludzi w ekstremalnych 
warunkach, popełniając dość liczne 
błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną 
oraz z trudem znajduje w tekście 
informacje dotyczące leczenia, 
doznanych urazów i chorób, a także 
przetrwania ludzi w ekstremalnych 
warunkach, popełnia przy tym liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących snu i zegara 
biologicznego człowieka; z łatwością 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; z łatwością określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu 
oraz intencje jego autora lub nadawcy.  

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących snu i zegara 
biologicznego człowieka, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia pewne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu 
oraz intencje jego autora lub nadawcy 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących snu i zegara biologicznego 
człowieka, popełniając liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami 
tekstu, popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; nie zawsze poprawnie określa 
myśl główną tekstu/poszczególnych 
części tekstu oraz intencje jego autora 
lub nadawcy. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących snu i 
zegara biologicznego człowieka, 
popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; z 
trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu oraz 
intencje jego autora lub nadawcy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności, 
przedmiotów i zjawisk 

Uczeń w sposób płynny opisuje różne 
części ciała, emocje i różne sytuacje 
związane z przeżywaniem emocji, 
stosując różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające różne zajęcia 
sportowe. 

Uczeń opisuje różne części ciała, 
emocje i różne sytuacje związane z 
przeżywaniem emocji, stosując w 
miarę urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające różne zajęcia 
sportowe, nieliczne błędy na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje różne części ciała, 
emocje i różne sytuacje związane z 
przeżywaniem emocji, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe, w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację; opisuje 
ilustracje przedstawiające różne zajęcia 
sportowe, stosując ograniczony zakres 
słownictwa i popełniając liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje różne części ciała, emocje 
i różne sytuacje związane z 
przeżywaniem emocji, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne zajęcia sportowe, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
wyrażanie opinii, pytanie o opinię 

Uczeń w sposób płynny, stosując 
urozmaicone słownictwo i nie 
popełniając większych błędów, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię, a także pyta o 
opinię na temat prowadzenia zajęć 
sportowych w szkole. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię, a także pyta o opinię na temat 
prowadzenia zajęć sportowych w 
szkole; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń wyraża swoją opinię, a także pyta 
o opinię na temat prowadzenia zajęć 
sportowych w szkole, popełniając dość 
liczne błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię, a 
także pyta o opinię na temat prowadzenia 
zajęć sportowych w szkole, popełniając 
liczne błędy językowe, które znacznie 
zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
rozprawka 

Uczeń pisze rozprawkę na temat sportu i 
organizowania zajęć sportowych w 
szkole z uwzględnieniem innych 
przedmiotów szkolnych oraz na temat 
powodów i możliwych rozwiązań 
problemu nadużywania elektronicznych 
gadżetów przez młodzież, 

Uczeń pisze rozprawkę na temat 
sportu i organizowania zajęć 
sportowych w szkole z 
uwzględnieniem innych przedmiotów 
szkolnych oraz na temat powodów i 
możliwych rozwiązań problemu 
nadużywania elektronicznych 

Uczeń pisze rozprawkę na temat sportu i 
organizowania zajęć sportowych w 
szkole z uwzględnieniem innych 
przedmiotów szkolnych oraz na temat 
powodów i możliwych rozwiązań 
problemu nadużywania elektronicznych 
gadżetów przez młodzież, 

Uczeń pisze rozprawkę na temat sportu i 
organizowania zajęć sportowych w szkole 
z uwzględnieniem innych przedmiotów 
szkolnych oraz na temat powodów i 
możliwych rozwiązań problemu 
nadużywania elektronicznych gadżetów 
przez młodzież, przedstawiając 
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przedstawiając logiczne i spójne 
argumenty wspierane dodatkowymi 
wyjaśnieniami i/lub przykładami, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

gadżetów przez młodzież, 
przedstawiając w miarę logiczne i 
spójne argumenty wspierane 
dodatkowymi wyjaśnieniami i/lub 
przykładami , popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

przedstawiając argumenty, które często 
są niespójne i nielogiczne i rzadko 
poparte dodatkowymi wyjaśnieniami i/lub 
przykładami, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

nielogiczne i niespójne argumenty nie 
poparte dodatkowymi wyjaśnieniami i/lub 
przykładami, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 4 (słownictwo 
związane z opisywaniem domu i 
pomieszczeń, czasowniki make, do, 
take); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasem present perfect ; 
poprawnie stosuje some, any, much i 
many, przymiotniki i przysłówki w 
stopniu wyższym i najwyższym, 
konstrukcje z less, the least, fewer, the 
fewest, drugi tryb warunkowy, 
konstrukcje z I wish/If only, would rather, 
had better. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 4 
(słownictwo związane z opisywaniem 
domu i pomieszczeń, czasowniki 
make, do, take); na ogół poprawnie 
posługuje się czasem present perfect; 
stosujesome, any, much i many, 
przymiotniki i przysłówki w stopniu 
wyższym i najwyższym, konstrukcje z 
less, the least, fewer, the fewest, drugi 
tryb warunkowy, konstrukcje z I wish/If 
only, would rather, had better, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 4 
(słownictwo związane z opisywaniem 
domu i pomieszczeń, czasowniki make, 
do, take);nie zawsze poprawnie 
posługuje się czasem present perfect; 
stosuje some, any, much i many, 
przymiotniki i przysłówki w stopniu 
wyższym i najwyższym, konstrukcje z 
less, the least, fewer, the fewest, drugi 
tryb warunkowy, konstrukcje z I wish/If 
only, would rather, had better, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 4 (słownictwo związane z 
opisywaniem domu i pomieszczeń, 
czasowniki make, do, take);popełnia 
bardzo liczne błędy w konstrukcji i 
zastosowaniu czasu present perfect; 
stosuje some, any, much i many, 
przymiotniki i przysłówki w stopniu 
wyższym i najwyższym, konstrukcje z 
less, the least, fewer, the fewest, drugi 
tryb warunkowy, konstrukcje z I wish/If 
only, would rather, had better, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje szczegółowe informacje w 
tekstach dotyczących bezdomności, 
różnych domów, nie popełniając 
większych błędów; bezbłędnie rozróżnia 
formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

 

Uczeń określa kontekst sytuacyjny 
oraz znajduje szczegółowe informacje 
w tekstach dotyczących bezdomności, 
różnych domów, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół rozróżnia formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
kontekst sytuacyjny oraz znajduje 
szczegółowe informacje w tekstach 
dotyczących bezdomności, różnych 
domów, popełniając dość liczne błędy; 
często nie rozróżnia formalnego i 
nieformalnego stylu wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością określa kontekst 
sytuacyjny oraz z trudem znajduje 
szczegółowe informacje w tekstach 
dotyczących bezdomności, różnych 
domów, popełnia przy tym liczne błędy; 
nie rozróżnia formalnego i nieformalnego 
stylu wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących niezwykłych 
domów, przeprowadzki; bezbłędnie 
rozróżnia formalny i nieformalny styl 
wypowiedzi. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących niezwykłych 
domów, przeprowadzki, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół rozróżnia 
formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących niezwykłych domów, 
przeprowadzki, popełniając liczne błędy; 
często nie rozróżnia formalnego i 
nieformalnego stylu wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
niezwykłych domów, przeprowadzki, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje swój 
dom lub mieszkanie, wymarzony dom 
lub mieszkanie lub niezwykłe domy 
przedstawione na ilustracjach, stosując 
różnorodne słownictwo, nie popełniając 

Uczeń opisuje swój dom lub 
mieszkanie, wymarzony dom lub 
mieszkanie lub niezwykłe domy 
przedstawione na ilustracjach, 
stosując w miarę urozmaicone 

Uczeń opisuje swój dom lub mieszkanie, 
wymarzony dom lub mieszkanie lub 
niezwykłe domy przedstawione na 
ilustracjach, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 

Uczeń opisuje swój dom lub mieszkanie, 
wymarzony dom lub mieszkanie lub 
niezwykłe domy przedstawione na 
ilustracjach, stosując bardzo ograniczoną 
ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne 
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większych błędów. słownictwo, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
różnych typów domów, mieszkania w 
rodzinie goszczącej za granicą oraz 
innych form mieszkania podczas 
różnych okazji, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat różnych typów 
domów, mieszkania w rodzinie 
goszczącej za granicą oraz innych 
form mieszkania podczas różnych 
okazji, popełniając błędy językowe, na 
ogół nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
różnych typów domów, mieszkania w 
rodzinie goszczącej za granicą oraz 
innych form mieszkania podczas 
różnych okazji, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat różnych typów domów, mieszkania 
w rodzinie goszczącej za granicą oraz 
innych form mieszkania podczas różnych 
okazji, popełniając liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
list e-mail 

Uczeń pisze prywatny list e-mail na 
temat przeprowadzki na wieś z prośbą o 
możliwość przenocowania w domu 
kolegi/koleżanki , a także na temat 
planowanej przeprowadzki do nowego 
domu z prośbą o możliwość zostawienia 
czegoś w domu kolegi/koleżanki w 
sposób przejrzysty i logiczny, odnosząc 
się do opisanej sytuacji, uwzględniając 
cel wypowiedzi, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze prywatny list e-mail na 
temat przeprowadzki na wieś z prośbą 
o możliwość przenocowania w domu 
kolegi/koleżanki , a także na temat 
planowanej przeprowadzki do nowego 
domu z prośbą o możliwość 
zostawienia czegoś w domu 
kolegi/koleżanki w sposób w miarę 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się w 
dużej mierze do opisanej sytuacji, 
uwzględniając cel wypowiedzi, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze prywatny list e-mail na 
temat przeprowadzki na wieś z prośbą o 
możliwość przenocowania w domu 
kolegi/koleżanki , a także na temat 
planowanej przeprowadzki do nowego 
domu z prośbą o możliwość zostawienia 
czegoś w domu kolegi/koleżanki w 
sposób mało przejrzysty i nielogiczny, w 
niewielkim stopniu odnosząc się do 
opisanej sytuacji, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze prywatny list e-mail na temat 
przeprowadzki na wieś z prośbą o 
możliwość przenocowania w domu 
kolegi/koleżanki , a także na temat 
planowanej przeprowadzki do nowego 
domu z prośbą o możliwość zostawienia 
czegoś w domu kolegi/koleżanki w 
sposób chaotyczny i nielogiczny, nie 
odnosząc się do opisanej sytuacji lub 
robiąc to w niewielkim stopniu, nie 
uwzględniając celu wypowiedzi, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie opisu 
swojego wymarzonego domu, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
opisu swojego wymarzonego domu, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie opisu 
swojego wymarzonego domu, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie opisu 
swojego wymarzonego domu, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 5  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 5 (słownictwo 
związane z obsługą i korzystaniem z 
urządzeń technicznych, technologii 
informacyjno-komunikacyjnej, nazwy 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 5 
(słownictwo związane z obsługą i 
korzystaniem z urządzeń 
technicznych, technologii 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 5 
(słownictwo związane z obsługą i 
korzystaniem z urządzeń technicznych, 
technologii informacyjno-

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 5 (słownictwo związane z obsługą i 
korzystaniem z urządzeń technicznych, 
technologii informacyjno-komunikacyjnej, 
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gadżetów); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się czasami 
teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi; 
poprawnie stosuje tryb rozkazujący, 
określniki ilości (quantifiers), czasowniki 
modalne w czasie przeszłym, 
konstrukcje przymiotnik + przyimek, 
konstrukcje z even though, in spite of, 
despite i although. 

informacyjno-komunikacyjnej, nazwy 
gadżetów); na ogół poprawnie 
posługuje się czasami teraźniejszymi, 
przeszłymi i przyszłymi; stosuje tryb 
rozkazujący, określniki ilości 
(quantifiers), czasowniki modalne w 
czasie przeszłym, konstrukcje 
przymiotnik + przyimek, konstrukcje z 
even though, in spite of, despite i 
although, popełniając nieliczne błędy. 

komunikacyjnej, nazwy gadżetów); nie 
zawsze poprawnie posługuje się 
czasami teraźniejszymi, przeszłymi i 
przyszłymi; stosuje tryb rozkazujący, 
określniki ilości (quantifiers), czasowniki 
modalne w czasie przeszłym, 
konstrukcje przymiotnik + przyimek, 
konstrukcje z even though, in spite of, 
despite i although, popełniając liczne 
błędy. 

nazwy gadżetów); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
czasów teraźniejszych, przeszłych i 
przyszłych; stosuje tryb rozkazujący, 
określniki ilości (quantifiers), czasowniki 
modalne w czasie przeszłym, konstrukcje 
przymiotnik + przyimek, konstrukcje z 
even though, in spite of, despite i 
although, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje informacje szczegółowe w 
tekstach dotyczących technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i obsługi 
urządzeń technicznych i cyfrowych, 
korzystania z różnych urządzeń i 
gadżetów, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie oddziela fakty od 
opinii w wysłuchanych wypowiedziach 
różnych osób. 

Uczeń określa kontekst sytuacyjny 
oraz znajduje informacje szczegółowe 
w tekstach dotyczących technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i 
obsługi urządzeń technicznych i 
cyfrowych, korzystania z różnych 
urządzeń i gadżetów, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
oddziela fakty od opinii w 
wysłuchanych wypowiedziach różnych 
osób. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
kontekst sytuacyjny oraz znajduje 
informacje szczegółowe w tekstach 
dotyczących technologii informacyjno-
komunikacyjnych i obsługi urządzeń 
technicznych i cyfrowych, korzystania z 
różnych urządzeń i gadżetów, 
popełniając dość liczne błędy; 
oddzielając fakty od opinii w 
wysłuchanych wypowiedziach różnych 
osób popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa kontekst 
sytuacyjny oraz z trudem znajduje 
informacje szczegółowe w tekstach 
dotyczących technologii informacyjno-
komunikacyjnych i obsługi urządzeń 
technicznych i cyfrowych, korzystania z 
różnych urządzeń i gadżetów, popełnia 
przy tym liczne błędy; oddzielając fakty 
od opinii w wysłuchanych wypowiedziach 
różnych osób, popełnia bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących uzależnień od gier 
video, sztucznej inteligencji; z łatwością 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; z łatwością określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących uzależnień od 
gier video, sztucznej inteligencji, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia pewne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących uzależnień od gier video, 
sztucznej inteligencji, popełniając liczne 
błędy; nie zawsze poprawnie rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, popełnia dość liczne 
błędy przy dobieraniu brakujących zdań 
do luk w tekście; nie zawsze poprawnie 
określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
uzależnień od gier video, sztucznej 
inteligencji, popełniając bardzo liczne 
błędy; nieudolnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; z 
trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje sposób 
korzystania i obsługi wybranych 
urządzeń technicznych i cyfrowych, 
komputera oraz korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, stosując 
różnorodne słownictwo, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje sposób korzystania i 
obsługi wybranych urządzeń 
technicznych i cyfrowych, komputera 
oraz korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
stosując w miarę urozmaicone 
słownictwo, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje sposób korzystania i 
obsługi wybranych urządzeń 
technicznych i cyfrowych, komputera 
oraz korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, stosując 
mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe, w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje sposób korzystania i 
obsługi wybranych urządzeń 
technicznych i cyfrowych, komputera oraz 
korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnych, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
uzależnień od gier video, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat uzależnień od gier 
video, popełniając błędy językowe, na 
ogół nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
uzależnień od gier video, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat uzależnień od gier video, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum na temat nowego tabletu oraz na 
temat nowego telefonu komórkowego, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
wpisu na forum na temat nowego 
tabletu oraz na temat nowego telefonu 
komórkowego, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum na temat nowego tabletu oraz na 
temat nowego telefonu komórkowego, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum na temat nowego tabletu oraz na 
temat nowego telefonu komórkowego, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 6 (nazwy zawodów, 
nazwy cech charakteru, słownictwo 
związane z prowadzeniem firmy); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się …; poprawnie stosuje 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, konstrukcje 
przymiotnikowe (double comperative, 
the+ comperative, the + comperative), 
zdania przydawkowe definiujące 
(Defining Relative clauses) i 
niedefiniujące (Non-defining Relative 
clauses)), zaimki względne, pytania 
pośrednie, zdania z podmiotem It. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 6 
(nazwy zawodów, nazwy cech 
charakteru, słownictwo związane z 
prowadzeniem firmy); 
stosujeprzymiotniki w stopniu 
wyższym i najwyższym, konstrukcje 
przymiotnikowe (double comperative, 
the+ comperative, the + comperative), 
zdania przydawkowe definiujące 
(Defining Relative clauses) i 
niedefiniujące (Non-defining Relative 
clauses)), zaimki względne, pytania 
pośrednie, zdania z podmiotem It, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 6 (nazwy 
zawodów, nazwy cech charakteru, 
słownictwo związane z prowadzeniem 
firmy); stosuje przymiotniki w stopniu 
wyższym i najwyższym, konstrukcje 
przymiotnikowe (double comperative, 
the+ comperative, the + comperative), 
zdania przydawkowe definiujące 
(Defining Relative clauses) i 
niedefiniujące (Non-defining Relative 
clauses)), zaimki względne, pytania 
pośrednie, zdania z podmiotem It, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 6 (nazwy zawodów, nazwy cech 
charakteru, słownictwo związane z 
prowadzeniem firmy); stosuje 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, konstrukcje przymiotnikowe 
(double comperative, the+ comperative, 
the + comperative), zdania przydawkowe 
definiujące (Defining Relative clauses) i 
niedefiniujące (Non-defining Relative 
clauses)), zaimki względne, pytania 
pośrednie, zdania z podmiotem It, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące charakteru osób 
występujących lub opisanych w 
nagraniu, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące charakteru osób 
występujących lub opisanych w 
nagraniu, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje w 
tekście informacje dotyczące charakteru 
osób występujących lub opisanych w 
nagraniu, popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje w tekście 
informacje dotyczące charakteru osób 
występujących lub opisanych w nagraniu, 
popełnia przy tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących nietypowych pytań 
zadawanych podczas rozmów 
kwalifikacyjnych o pracę, osób, które 
założyły własną firmę i odniosły sukces; 
z łatwością rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących nietypowych 
pytań zadawanych podczas rozmów 
kwalifikacyjnych o pracę, osób, które 
założyły własną firmę i odniosły 
sukces, popełniając nieliczne błędy; na 
ogół poprawnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami 
tekstu, popełnia pewne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących nietypowych pytań 
zadawanych podczas rozmów 
kwalifikacyjnych o pracę, osób, które 
założyły własną firmę i odniosły sukces, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
nietypowych pytań zadawanych podczas 
rozmów kwalifikacyjnych o pracę, osób, 
które założyły własną firmę i odniosły 
sukces, popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
charakter osób wykonujących różne 
zawody, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje charakter osób 
wykonujących różne zawody, stosując 
w miarę urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje charakter osób 
wykonujących różne zawody, stosując 
mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe, w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje charakter osób 
wykonujących różne zawody, stosując 
bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny prosi o 
informacje związane z ofertą pracy, o 
która się ubiega, ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń prosi o informacje związane z 
ofertą pracy, o która się ubiega, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń prosi o informacje związane z 
ofertą pracy, o która się ubiega, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie prosi o informacje 
związane z ofertą pracy, o która się 
ubiega, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
rozprawka 

Uczeń pisze rozprawkę na temat wyboru 
pomiędzy pracą w wolontariacie w 
zestawieniu z płatną pracą podczas 
wakacji, a także na temat wyboru 
pomiędzy studiowaniem w kraju i za 
granicą, przedstawiając logiczne i spójne 
argumenty wspierane dodatkowymi 
wyjaśnieniami i/lub przykładami, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze rozprawkę na temat 
wyboru pomiędzy pracą w 
wolontariacie w zestawieniu z płatną 
pracą podczas wakacji, a także na 
temat wyboru pomiędzy studiowaniem 
w kraju i za granicą, przedstawiając w 
miarę logiczne i spójne argumenty 
wspierane dodatkowymi wyjaśnieniami 
i/lub przykładami , popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze rozprawkę na temat wyboru 
pomiędzy pracą w wolontariacie w 
zestawieniu z płatną pracą podczas 
wakacji, a także na temat wyboru 
pomiędzy studiowaniem w kraju i za 
granicą, przedstawiając argumenty, 
które często są niespójne i nielogiczne i 
rzadko poparte dodatkowymi 
wyjaśnieniami i/lub przykładami, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze rozprawkę na temat wyboru 
pomiędzy pracą w wolontariacie w 
zestawieniu z płatną pracą podczas 
wakacji, a także na temat wyboru 
pomiędzy studiowaniem w kraju i za 
granicą, przedstawiając nielogiczne i 
niespójne argumenty nie poparte 
dodatkowymi wyjaśnieniami i/lub 
przykładami, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 7 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 7 (nazwy różnych 
form sztuki, artystów, słownictwo 
związane ze sztuką i jej tworzeniem); 
poprawnie stosuje przedimki, stronę 
bierną, konstrukcję have sth done, 
zaimki zwrotne, zaimki niekreślone 
(indefinite pronouns). 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 7 
(nazwy różnych form sztuki, artystów, 
słownictwo związane ze sztuką i jej 
tworzeniem); stosuje przedimki, stronę 
bierną, konstrukcję have sth done, 
zaimki zwrotne, zaimki niekreślone 
(indefinite pronouns), popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 7 (nazwy 
różnych form sztuki, artystów, 
słownictwo związane ze sztuką i jej 
tworzeniem); stosuje przedimki, stronę 
bierną, konstrukcję have sth done, 
zaimki zwrotne, zaimki niekreślone 
(indefinite pronouns), popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 7 (nazwy różnych form sztuki, 
artystów, słownictwo związane ze sztuką 
i jej tworzeniem); stosuje przedimki, 
stronę bierną, konstrukcję have sth done, 
zaimki zwrotne, zaimki niekreślone 
(indefinite pronouns), popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń znajduje informacje szczegółowe 
w tekstach dotyczących sztuki, nie 
popełniając większych błędów; 
poprawnie dobiera osoby do zdań. 

Uczeń znajduje informacje 
szczegółowe w tekstach dotyczących 
sztuki, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
informacje szczegółowe w tekstach 
dotyczących sztuki, popełniając dość 
liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje informacje 
szczegółowe w tekstach dotyczących 
sztuki, popełnia przy tym liczne błędy. 
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących sztuki ulicznej i 
innych form sztuki; z łatwością 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; bezbłędnie rozróżnia formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi; z łatwością 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących sztuki ulicznej 
i innych form sztuki, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia pewne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; na 
ogół rozróżnia formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi; określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących sztuki ulicznej i innych form 
sztuki, popełniając liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami 
tekstu, popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; często nie rozróżnia formalnego 
i nieformalnego stylu wypowiedzi; nie 
zawsze poprawnie określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących sztuki 
ulicznej i innych form sztuki, popełniając 
bardzo liczne błędy; nieudolnie 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; z 
trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności, 
przedmiotów 

Uczeń w sposób płynny opisuje wybrane 
dzieło sztuki, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje wybrane dzieło sztuki, 
stosując w miarę urozmaicone 
słownictwo, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wybrane dzieło sztuki, 
stosując mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe, w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje wybrane dzieło sztuki, 
stosując bardzo ograniczoną ilość słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
różnych dzieł sztuki i przejawów sztuki, a 
także fałszerstw dzieł sztuki i ich 
twórców, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat różnych dzieł sztuki i 
przejawów sztuki, a także fałszerstw 
dzieł sztuki i ich twórców, popełniając 
błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
różnych dzieł sztuki i przejawów sztuki, a 
także fałszerstw dzieł sztuki i ich 
twórców, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat różnych dzieł sztuki i przejawów 
sztuki, a także fałszerstw dzieł sztuki i ich 
twórców, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia związane z udziałem w 
wybranym wydarzeniu artystycznym, 
stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne i nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń opisuje wydarzenia związane z 
udziałem w wybranym wydarzeniu 
artystycznym, popełniając niewielkie 
błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń opisuje wydarzenia związane z 
udziałem w wybranym wydarzeniu 
artystycznym, popełniając dość liczne 
błędy językowe, częściowo wpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje wydarzenia 
związane z udziałem w wybranym 
wydarzeniu artystycznym, popełniając 
liczne błędy językowe, znacznie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
artykuł 

Uczeń pisze artykuł w postaci recenzji 
ostatnio przeczytanej książki oraz 
recenzję wybranego filmu jasno 
wyrażając swoje stanowisko wobec 
opisanego dzieła, rzeczowo 
przedstawiając omawiane kwestie, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze artykuł w postaci recenzji 
ostatnio przeczytanej książki oraz 
recenzję wybranego filmu, wyrażając 
swoje stanowisko wobec opisanego 
dzieła, w miarę rzeczowo 
przedstawiając omawiane kwestie, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze artykuł w postaci recenzji 
ostatnio przeczytanej książki oraz 
recenzję wybranego filmu, w sposób 
niejasny wyrażając swoje stanowisko 
wobec opisanego dzieła, nieudolnie 
odnosząc się do omawianych kwestii, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze artykuł w postaci recenzji 
ostatnio przeczytanej książki oraz 
recenzję wybranego filmu, w bardzo 
niejasny sposób wyrażając swoje 
stanowisko wobec opisanego dzieła, 
bardzo nieudolnie odnosząc się do 
omawianych kwestii, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

UNIT 8 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 8 (słownictwo 
związane z korzystaniem z telefonów 
komórkowych, komputerów i innych 
urządzeń, słownictwo związane z 
wypadkami, nazwy emocji i uczuć); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się mową zależną (Reported 
speech); poprawnie stosuje poznane 
czasowniki złożone (phrasal verbs), 
konstrukcje czasownikowe (verb 
patterns), czasowniki z dwoma 
dopełnieniami. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 8 
(słownictwo związane z korzystaniem 
z telefonów komórkowych, 
komputerów i innych urządzeń, 
słownictwo związane z wypadkami, 
nazwy emocji i uczuć); na ogół 
poprawnie posługuje się mową 
zależną (Reported speech); stosuje 
poznane czasowniki złożone (phrasal 
verbs), konstrukcje czasownikowe 
(verb patterns), czasowniki z dwoma 
dopełnieniami, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 8 
(słownictwo związane z korzystaniem z 
telefonów komórkowych, komputerów i 
innych urządzeń, słownictwo związane z 
wypadkami, nazwy emocji i uczuć); nie 
zawsze poprawnie posługuje się mową 
zależną (Reported speech); stosuje 
poznane czasowniki złożone (phrasal 
verbs), konstrukcje czasownikowe (verb 
patterns), czasowniki z dwoma 
dopełnieniami, popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 8 (słownictwo związane z 
korzystaniem z telefonów komórkowych, 
komputerów i innych urządzeń, 
słownictwo związane z wypadkami, 
nazwy emocji i uczuć); popełnia bardzo 
liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
mowy zależnej (Reported speech) 
stosuje poznane czasowniki złożone 
(phrasal verbs), konstrukcje 
czasownikowe (verb patterns), 
czasowniki z dwoma dopełnieniami, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje 
szczegółowe w tekstach dotyczących 
korzystania z telefonów komórkowych, 
wypadków, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie dobiera osoby do 
zdań; poprawnie oddziela fakty od opinii. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje 
szczegółowe w tekstach dotyczących 
korzystania z telefonów komórkowych, 
wypadków, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół poprawnie dobiera 
osoby do zdań. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje informacje szczegółowe w 
tekstach dotyczących korzystania z 
telefonów komórkowych, wypadków, 
popełniając dość liczne błędy; dobierając 
osoby do zdań, popełnia liczne błędy 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje informacje szczegółowe w 
tekstach dotyczących korzystania z 
telefonów komórkowych, wypadków, 
popełnia przy tym liczne błędy; dobierając 
osoby do zdań, popełnia bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących czytania książek w 
telefonach komórkowych; z łatwością 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; z łatwością określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu.  

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących czytania 
książek w telefonach komórkowych, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia pewne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących czytania książek w 
telefonach komórkowych, popełniając 
liczne błędy; nie zawsze poprawnie 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; nie zawsze poprawnie określa 
myśl główną tekstu/poszczególnych 
części tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
czytania książek w telefonach 
komórkowych, popełniając bardzo liczne 
błędy; nieudolnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; z 
trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
korzystania z telefonów komórkowych w 
miejscach publicznych, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat korzystania z 
telefonów komórkowych w miejscach 
publicznych, popełniając błędy 
językowe, na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
korzystania z telefonów komórkowych w 
miejscach publicznych, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat korzystania z telefonów 
komórkowych w miejscach publicznych, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny relacjonuje 
wypowiedzi innych osób, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne i nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń relacjonuje wypowiedzi innych 
osób, popełniając niewielkie błędy 
językowe, na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń relacjonuje wypowiedzi innych 
osób, popełniając dość liczne błędy 
językowe, częściowo wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie relacjonuje wypowiedzi 
innych osób, popełniając liczne błędy 
językowe, znacznie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
list formalny 

Uczeń pisze list formalny do redakcji 
szkolnej gazety wyrażając swoje 
niezadowolenie z powodu zakazu 
korzystania z telefonów komórkowych w 
szkole i proponując inne rozwiązania w 
sposób przejrzysty i logiczny, odnosząc 
się do opisanej sytuacji, uwzględniając 
cel wypowiedzi, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny do redakcji 
szkolnej gazety wyrażając swoje 
niezadowolenie z powodu zakazu 
korzystania z telefonów komórkowych 
w szkole i proponując inne 
rozwiązania w sposób w miarę 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się w 
dużej mierze do opisanej sytuacji, 
uwzględniając cel wypowiedzi, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny do redakcji 
szkolnej gazety wyrażając swoje 
niezadowolenie z powodu zakazu 
korzystania z telefonów komórkowych w 
szkole i proponując inne rozwiązania w 
sposób mało przejrzysty i nielogiczny, w 
niewielkim stopniu odnosząc się do 
opisanej sytuacji, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny do redakcji 
szkolnej gazety wyrażając swoje 
niezadowolenie z powodu zakazu 
korzystania z telefonów komórkowych w 
szkole i proponując inne rozwiązania w 
sposób chaotyczny i nielogiczny, nie 
odnosząc się do opisanej sytuacji lub 
robiąc to w niewielkim stopniu, nie 
uwzględniając celu wypowiedzi, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 9 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 9 (nazwy środków 
transportu, nazwy miejsc związanych z 
transportem, nazwy jednostek miar, 
nazwy czynności wykonywanych 
podczas wakacji, nazwy form 
zakwaterowania); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się trzecim trybem 
warunkowym; poprawnie stosuje 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, stronę bierną, imiesłowowe 
równoważniki zdań (Participle clauses), 
zdania przydawkowe (Relative clauses), 
pytania typu „naprawdę?”, pytania 
rozłączne (question tags). 

 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 9 
(nazwy środków transportu, nazwy 
miejsc związanych z transportem, 
nazwy jednostek miar, nazwy 
czynności wykonywanych podczas 
wakacji, nazwy form 
zakwaterowania);na ogół poprawnie 
posługuje się trzecim trybem 
warunkowym; stosuje przymiotniki w 
stopniu wyższym i najwyższym, stronę 
bierną, imiesłowowe równoważniki 
zdań (Participle clauses), zdania 
przydawkowe (Relative clauses), 
pytania typu „naprawdę?”, pytania 
rozłączne (question tags), popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 9 (nazwy 
środków transportu, nazwy miejsc 
związanych z transportem, nazwy 
jednostek miar, nazwy czynności 
wykonywanych podczas wakacji, nazwy 
form zakwaterowania);nie zawsze 
poprawnie posługuje się trzecim trybem 
warunkowym; stosuje przymiotniki w 
stopniu wyższym i najwyższym, stronę 
bierną, imiesłowowe równoważniki zdań 
(Participle clauses), zdania 
przydawkowe (Relative clauses), pytania 
typu „naprawdę?”, pytania rozłączne 
(question tags), popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 9 (nazwy środków transportu, 
nazwy miejsc związanych z transportem, 
nazwy jednostek miar, nazwy czynności 
wykonywanych podczas wakacji, nazwy 
form zakwaterowania);popełnia bardzo 
liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
trzeciego trybu warunkowego; stosuje 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, stronę bierną, imiesłowowe 
równoważniki zdań (Participle clauses), 
zdania przydawkowe (Relative clauses), 
pytania typu „naprawdę?”, pytania 
rozłączne (question tags), popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje 
szczegółowe w tekstach dotyczących 
podróżowania, nie popełniając 
większych błędów; poprawnie dobiera 
osoby do zdań; poprawnie rozróżnia 
formalny i nieformalny styl wypowiedzi, 
określa intencje nadawcy/autora tekstu, 
a także oddziela fakty od opinii. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje 
szczegółowe w tekstach dotyczących 
podróżowania, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół poprawnie dobiera 
osoby do zdań; rozróżnia formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi, określa 
intencje nadawcy/autora tekstu, a 
także oddziela fakty od opinii. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje informacje szczegółowe w 
tekstach dotyczących podróżowania, 
popełniając dość liczne błędy; dobierając 
osoby do zdań, rozróżniając formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi, określając 
intencje nadawcy/autora tekstu, a także 
oddzielając fakty od opinii popełnia 
liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje informacje szczegółowe w 
tekstach dotyczących podróżowania, 
popełnia przy tym liczne błędy; dobierając 
osoby do zdań, popełnia bardzo liczne 
błędy; zazwyczaj błędnie określa intencje 
nadawcy/autora tekstu, a także oddziela 
fakty od opinii. 
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących podróżowania, 
skutków błędnych pomiarów; z łatwością 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu.  

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących 
podróżowania, skutków błędnych 
pomiarów, popełniając nieliczne błędy; 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących podróżowania, skutków 
błędnych pomiarów, popełniając liczne 
błędy; nie zawsze poprawnie określa 
myśl główną tekstu/poszczególnych 
części tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
podróżowania, skutków błędnych 
pomiarów, popełniając bardzo liczne 
błędy; z trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje przebieg 
swojej podróży, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne i nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń opisuje przebieg swojej 
podróży, popełniając niewielkie błędy 
językowe, na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń opisuje przebieg swojej podróży, 
popełniając dość liczne błędy językowe, 
częściowo wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje przebieg swojej 
podróży, popełniając liczne błędy 
językowe, znacznie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje związane 
z kupnem biletu na autobus lub inny 
środek transportu, ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z kupnem biletu 
na autobus lub inny środek transportu, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z kupnem biletu na 
autobus lub inny środek transportu, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane z kupnem 
biletu na autobus lub inny środek 
transportu, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
list formalny 

Uczeń pisze list formalny z reklamacją 
dotyczącą wybranego problemu 
publicznego transportu w sposób 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się do 
opisanej sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny z reklamacją 
dotyczącą wybranego problemu 
publicznego transportu w sposób w 
miarę przejrzysty i logiczny, odnosząc 
się w dużej mierze do opisanej 
sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny z reklamacją 
dotyczącą wybranego problemu 
publicznego transportu w sposób mało 
przejrzysty i nielogiczny, w niewielkim 
stopniu odnosząc się do opisanej 
sytuacji, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny z reklamacją 
dotyczącą wybranego problemu 
publicznego transportu w sposób 
chaotyczny i nielogiczny, nie odnosząc 
się do opisanej sytuacji lub robiąc to w 
niewielkim stopniu, nie uwzględniając 
celu wypowiedzi, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 
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Oxford Solutions - Poziom Upper-Intermediate 

Kryteria oceny 
 

INTRODUCTION  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu Introduction 
(słownictwo związane z życiem 
towarzyskim, przymiotniki opisujące 
uczucia i emocje, nazwy czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, 
słownictwo związane ze stylem życia, 
nazwy czynności życia codziennego, 
nazwy okresów w życiu człowieka, 
nazwy ważnych wydarzeń życiowych, 
nazwy członków rodziny, słownictwo 
związane ze świętami i 
uroczystościami); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się przymiotnikami 
z przyimkami: about, at, by, of, to, with, 
konstrukcją going to i konstrukcjami 
czasownikowymi; poprawnie stosuje 
czas present simple, czas present 
continuous, czas future simple, czas 
past simple, czas past continuous, czas 
past perfect, czas present perfect 
simple, czas present perfect continuous. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z 
Introduction (słownictwo związane z 
życiem towarzyskim, przymiotniki 
opisujące uczucia i emocje, nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, słownictwo związane ze stylem 
życia, nazwy czynności życia 
codziennego, nazwy okresów w życiu 
człowieka, nazwy ważnych wydarzeń 
życiowych, nazwy członków rodziny, 
słownictwo związane ze świętami i 
uroczystościami); na ogół poprawnie 
posługuje się przymiotnikami z 
przyimkami: about, at, by, of, to, with, 
konstrukcją going to i konstrukcjami 
czasownikowymi, popełniając nieliczne 
błędy, zazwyczaj poprawnie stosuje 
czas present simple, czas present 
continuous, czas future simple, czas 
past simple, czas past continuous, 
czas past perfect, czas present perfect 
simple, czas present perfect 
continuous. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Introduction 
(słownictwo związane z życiem 
towarzyskim, przymiotniki opisujące 
uczucia i emocje, nazwy czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, 
słownictwo związane ze stylem życia, 
nazwy czynności życia codziennego, 
nazwy okresów w życiu człowieka, 
nazwy ważnych wydarzeń życiowych, 
nazwy członków rodziny, słownictwo 
związane ze świętami i 
uroczystościami); nie zawsze poprawnie 
posługuje się przymiotnikami z 
przyimkami: about, at, by, of, to, with, 
konstrukcją going to i konstrukcjami 
czasownikowymi; stosuje czas present 
simple, czas present continuous, czas 
future simple, czas past simple, czas 
past continuous, czas past perfect, czas 
present perfect simple, czas present 
perfect continuous, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Introduction (słownictwo związane z 
życiem towarzyskim, przymiotniki 
opisujące uczucia i emocje, nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, słownictwo związane ze stylem 
życia, nazwy czynności życia 
codziennego, nazwy okresów w życiu 
człowieka, nazwy ważnych wydarzeń 
życiowych, nazwy członków rodziny, 
słownictwo związane ze świętami i 
uroczystościami); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
przymiotników z przyimkami: about, at, 
by, of, to, with, konstrukcji going to i 
konstrukcji czasownikowych, stosuje czas 
present simple, czas present continuous, 
czas future simple, czas past simple, 
czas past continuous, czas past perfect, 
czas present perfect simple, czas present 
perfect continuous, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące osób 
występujących lub opisanych w 
nagraniu, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie dobiera osoby do 
zdań. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące osób 
występujących lub opisanych w 
nagraniu, popełniając nieliczne błędy; 
na ogół poprawnie dobiera osoby do 
zdań. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
osób występujących lub opisanych w 
nagraniu , popełniając dość liczne błędy; 
dobierając osoby do zdań popełnia 
liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
osób występujących lub opisanych w 
nagraniu, popełnia przy tym liczne błędy; 
dobierając osoby do zdań popełnia 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących przyjaźni; z 
łatwością rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących przyjaźni, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia pewne błędy przy dobieraniu 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących przyjaźni, popełniając 
liczne błędy; nie zawsze poprawnie 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
przyjaźni, popełniając bardzo liczne 
błędy; nieudolnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
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dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; bezbłędnie rozróżnia formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi; z łatwością 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

brakujących zdań do luk w tekście; na 
ogół rozróżnia formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi; określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; często nie rozróżnia formalnego 
i nieformalnego stylu wypowiedzi; nie 
zawsze poprawnie określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

brakujących zdań do luk w tekście; z 
trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje ważne 
wydarzenia z dzieciństwa, stosując 
różnorodne słownictwo, nie popełniając 
większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające osoby w 
ważnych dla nich chwilach. 

Uczeń opisuje ważne wydarzenia z 
dzieciństwa, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające osoby w ważnych dla 
nich chwilach, nieliczne błędy na ogół 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje ważne wydarzenia z 
dzieciństwa, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację; opisuje ilustracje 
przedstawiające osoby w ważnych dla 
nich chwilach, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i popełniając liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje ważne wydarzenia z 
dzieciństwa, stosując bardzo ograniczoną 
ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi; nieudolnie 
opisuje ilustracje przedstawiające osoby 
w ważnych dla nich chwilach, popełniając 
liczne błędy językowe znacznie 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
denerwujących przyzwyczajeń, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat denerwujących 
przyzwyczajeń, popełniając błędy 
językowe, na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
denerwujących przyzwyczajeń, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat denerwujących przyzwyczajeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje ważne 
wydarzenia rodzinne, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne i nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń opisuje ważne wydarzenia 
rodzinne popełniając niewielkie błędy 
językowe, na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń opisuje ważne wydarzenia 
rodzinne, popełniając dość liczne błędy 
językowe, częściowo wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje ważne 
wydarzenia rodzinne, popełniając liczne 
błędy językowe, znacznie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
wyrażanie opinii, pytanie o opinię 

Uczeń w sposób płynny, stosując 
urozmaicone słownictwo i nie 
popełniając większych błędów, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię, a także pyta o 
opinię na temat wypowiedzi 
przeczytanych na forum internetowym. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię, a także pyta o opinię na temat 
wypowiedzi przeczytanych na forum 
internetowym; nieliczne popełnione 
błędy językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń wyraża swoją opinię, a także pyta 
o opinię na temat wypowiedzi 
przeczytanych na forum internetowym, 
popełniając dość liczne błędy językowe, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię, a 
także pyta o opinię na temat wypowiedzi 
przeczytanych na forum internetowym, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
znacznie zakłócają komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje i opinie 
związane z uroczystościami rodzinnymi, 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z uroczystościami 
rodzinnymi, popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z uroczystościami 
rodzinnymi, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane z 
uroczystościami rodzinnymi, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 

UNIT 1  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 1 (nazwy cech 
charakteru, nazwy uczuć i emocji, 
słownictwo związane z mediami, nazwy 
chorób, przymiotniki określające 
nastawienie, postawę i ton głosu, 
słownictwo opisujące wygląd 
zewnętrzny, nazwy zainteresowań, 
nazwy okresów życia, nazwy zawodów, 
nazwy zwierząt); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się przymiotnikami 
złożonymi, used to, would, poprawnie 
stosuje stopniowanie przymiotników, 
czasy past simple, present simple, 
present continuous, present perfect, past 
perfect simple, czas past perfect 
continuous, a także łączniki as soon as, 
while, until, before, after, once, so that i 
przysłówki. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 1 
(nazwy cech charakteru, nazwy uczuć 
i emocji, słownictwo związane z 
mediami, nazwy chorób, przymiotniki 
określające nastawienie, postawę i ton 
głosu, słownictwo opisujące wygląd 
zewnętrzny, nazwy zainteresowań, 
nazwy okresów życia, nazwy 
zawodów, nazwy zwierząt); na ogół 
poprawnie posługuje się 
przymiotnikami złożonymi, used to, 
would, stosuje stopniowanie 
przymiotników, czasy past simple, 
present simple, present continuous, 
present perfect, past perfect simple, 
czas past perfect continuous, a także 
łączniki as soon as, while, until, 
before, after, once, so that i przysłówki 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 1 (nazwy 
cech charakteru, nazwy uczuć i emocji, 
słownictwo związane z mediami, nazwy 
chorób, przymiotniki określające 
nastawienie, postawę i ton głosu, 
słownictwo opisujące wygląd 
zewnętrzny, nazwy zainteresowań, 
nazwy okresów życia, nazwy zawodów, 
nazwy zwierząt); nie zawsze poprawnie 
posługuje się przymiotnikami złożonymi, 
used to, would; stosuje stopniowanie 
przymiotników, czasy past simple, 
present simple, present continuous, 
present perfect, past perfect simple, 
czas past perfect continuous, a także 
łączniki as soon as, while, until, before, 
after, once, so that i przysłówki, 
popełniając liczne błędy 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 1 (nazwy cech charakteru, nazwy 
uczuć i emocji, słownictwo związane z 
mediami, nazwy chorób, przymiotniki 
określające nastawienie, postawę i ton 
głosu, słownictwo opisujące wygląd 
zewnętrzny, nazwy zainteresowań, 
nazwy okresów życia, nazwy zawodów, 
nazwy zwierząt); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
przymiotników złożonych, used to, would 
stosuje stopniowanie przymiotników, 
czasy past simple, present simple, 
present continuous, present perfect, past 
perfect simple, czas past perfect 
continuous, a także łączniki as soon as, 
while, until, before, after, once, so that i 
przysłówki, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące doświadczenia 
osób występujących lub opisanych w 
nagraniu, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie dobiera osoby do 
zdań je opisujących.  

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące doświadczenia 
osób występujących lub opisanych w 
nagraniu, popełniając nieliczne błędy; 
na ogół poprawnie dobiera osoby do 
zdań je opisujących. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
doświadczenia osób występujących lub 
opisanych w nagraniu, popełniając dość 
liczne błędy; dobierając osoby do zdań, 
popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
doświadczenia osób występujących lub 
opisanych w nagraniu, popełnia przy tym 
liczne błędy; dobierając osoby do zdań, 
popełnia bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących wyczynów 
kaskaderskich, niezwykłych umiejętności 
czy możliwości jakie daje Internet; z 
łatwością rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; bezbłędnie rozróżnia formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi; z łatwością 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących wyczynów 
kaskaderskich, niezwykłych 
umiejętności czy możliwości jakie daje 
Internet, popełniając nieliczne błędy; 
na ogół poprawnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami 
tekstu, popełnia pewne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; na ogół rozróżnia formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi; określa 
główną myśl tekstu/poszczególnych 
części tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących wyczynów kaskaderskich, 
niezwykłych umiejętności czy możliwości 
jakie daje Internet, popełniając liczne 
błędy; nie zawsze poprawnie rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, popełnia dość liczne 
błędy przy dobieraniu brakujących zdań 
do luk w tekście; często nie rozróżnia 
formalnego i nieformalnego stylu 
wypowiedzi; nie zawsze poprawnie 
określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
wyczynów kaskaderskich, niezwykłych 
umiejętności czy możliwości jakie daje 
Internet, popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; z 
trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat prowadzenia video bloga, 
stosując szeroki zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy, niezakłócające 
komunikacji; wypowiedź jest adekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi nie potrzebuje lub rzadko 

Uczeń wypowiada się na temat 
prowadzenia video bloga, stosując 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub zakłócające 
w niewielkim stopniu komunikację; 
wypowiedź jest częściowo 

Uczeń wypowiada się na temat 
prowadzenia video bloga, ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe, zakłócające komunikację; 
wypowiedź jest często nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
często potrzebuje pomocy ze strony 

Uczeń wypowiada się na temat 
prowadzenia video bloga, stosując 
bardzo ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych popełniając 
bardzo liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
komunikację; wypowiedź jest w 
znacznym stopniu nieadekwatna do 
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potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi czasami 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

nauczyciela. tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
potrzebuje bardzo dużej pomocy 
nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby 
przedstawione na ilustracji i siebie, 
stosując różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje osoby przedstawione 
na ilustracji i siebie, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje osoby przedstawione na 
ilustracji i siebie, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe, w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje osoby przedstawione na 
ilustracji i siebie, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
sławnych osób i pracy dziennikarzy 
paparazzi, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat sławnych osób i pracy 
dziennikarzy paparazzi, popełniając 
błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
sławnych osób i pracy dziennikarzy 
paparazzi, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat sławnych osób i pracy dziennikarzy 
paparazzi, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje swoje 
uczucia i emocje w odniesieniu do 
wydarzeń z przeszłości, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne i nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń opisuje swoje uczucia i emocje 
w odniesieniu do wydarzeń z 
przeszłości, popełniając niewielkie 
błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń opisuje swoje uczucia i emocje w 
odniesieniu do wydarzeń z przeszłości, 
popełniając dość liczne błędy językowe, 
częściowo wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje swoje uczucia i 
emocje w odniesieniu do wydarzeń z 
przeszłości, popełniając liczne błędy 
językowe, znacznie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji; 
prowadzenie prostych negocjacji  

Uczeń swobodnie proponuje 
odpowiednią swoim zdaniem sławną 
osobę jak odpowiedni przykład dla 
nastolatków, przyjmuje lub odrzuca 
propozycje, a także prowadzi proste 
negocjacje w tej kwestii; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń proponuje odpowiednią swoim 
zdaniem sławną osobę jak odpowiedni 
przykład dla nastolatków, przyjmuje 
lub odrzuca propozycje, a także …; 
nieliczne popełnione błędy językowe 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń proponuje odpowiednią swoim 
zdaniem sławną osobę jak odpowiedni 
przykład dla nastolatków, przyjmuje lub 
odrzuca propozycje, a także …, 
popełniając dość liczne błędy językowe, 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie proponuje odpowiednią 
swoim zdaniem sławną osobę jak 
odpowiedni przykład dla nastolatków, 
przyjmuje lub odrzuca propozycje, a 
także …, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
wyrażanie opinii, pytanie o opinię 

Uczeń w sposób płynny, stosując 
urozmaicone słownictwo i nie 
popełniając większych błędów, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię, a także pyta o 
opinię na temat cech charakteru. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię, a także pyta o opinię na temat 
cech charakteru; nieliczne popełnione 
błędy językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń wyraża swoją opinię, a także pyta 
o opinię na temat cech charakteru, 
popełniając dość liczne błędy językowe, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię, a 
także pyta o opinię na temat cech 
charakteru, popełniając liczne błędy 
językowe, które znacznie zakłócają 
komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje i opinie 
związane z dzieciństwem, ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z dzieciństwem, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z dzieciństwem, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane z 
dzieciństwem, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
list formalny 

Uczeń pisze list formalny na temat 
wyboru sławnej osoby odpowiedniej na 
wzór do naśladowania dla młodzieży w 
sposób przejrzysty i logiczny, odnosząc 
się do opisanej sytuacji, uwzględniając 
cel wypowiedzi, nie popełniając 

Uczeń pisze list formalny na temat list 
formalny na temat wyboru sławnej 
osoby odpowiedniej na wzór do 
naśladowania dla młodzieży w sposób 
w miarę przejrzysty i logiczny, 
odnosząc się w dużej mierze do 

Uczeń pisze list formalny na temat list 
formalny na temat wyboru sławnej osoby 
odpowiedniej na wzór do naśladowania 
dla młodzieży w sposób mało przejrzysty 
i nielogiczny, w niewielkim stopniu 
odnosząc się do opisanej sytuacji, 

Uczeń pisze list formalny na temat list 
formalny na temat wyboru sławnej osoby 
odpowiedniej na wzór do naśladowania 
dla młodzieży w sposób chaotyczny i 
nielogiczny, nie odnosząc się do opisanej 
sytuacji lub robiąc to w niewielkim 
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większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

opisanej sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

stopniu, nie uwzględniając celu 
wypowiedzi, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 2  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 2 (nazwy uczuć i 
emocji, nazwy czynności życia 
codziennego, nazwy przedmiotów 
nauczania, słownictwo związane z 
klimatem, nazwy środków transportu, 
słownictwo związane z obsługą i 
korzystaniem z podstawowych urządzeń 
technicznych, słownictwo związane z 
mediami, słownictwo związane z 
przestępczością, słownictwo związane z 
miejscem zamieszkania); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się 
przymiotnikami, wyrażeniami z end i 
time oraz wyrażeniami przyimkowymi; 
poprawnie stosuje czasy teraźniejsze i 
przeszłe, a także bezokolicznik i formy z 
-ing 

 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 
2(nazwy uczuć i emocji, nazwy 
czynności życia codziennego, nazwy 
przedmiotów nauczania, słownictwo 
związane z klimatem, nazwy środków 
transportu, słownictwo związane z 
obsługą i korzystaniem z 
podstawowych urządzeń 
technicznych, słownictwo związane z 
mediami, słownictwo związane z 
przestępczością, słownictwo związane 
z miejscem zamieszkania); na ogół 
poprawnie posługuje się 
przymiotnikami, wyrażeniami z end i 
time, wyrażeniami przyimkowymi, 
czasami teraźniejszymi i przeszłymi, a 
także bezokolicznikiem i formą z -ing 

popełniając nieliczne błędy 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 2 (nazwy 
uczuć i emocji, nazwy czynności życia 
codziennego, nazwy przedmiotów 
nauczania, słownictwo związane z 
klimatem, nazwy środków transportu, 
słownictwo związane z obsługą i 
korzystaniem z podstawowych urządzeń 
technicznych, słownictwo związane z 
mediami, słownictwo związane z 
przestępczością, słownictwo związane z 
miejscem zamieszkania); nie zawsze 
poprawnie posługuje się przymiotnikami, 
wyrażeniami z end i time oraz 
wyrażeniami przyimkowymi; stosuje 
czasy teraźniejsze i przeszłe, a także 
bezokolicznik i formy z -ing, popełniając 
liczne błędy 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 2 (nazwy uczuć i emocji, nazwy 
czynności życia codziennego, nazwy 
przedmiotów nauczania, słownictwo 
związane z klimatem, nazwy środków 
transportu, słownictwo związane z 
obsługą i korzystaniem z podstawowych 
urządzeń technicznych, słownictwo 
związane z mediami, słownictwo 
związane z przestępczością, słownictwo 
związane z miejscem zamieszkania); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu 
przymiotnikami, wyrażeniami z end i time 
oraz wyrażeniami przyimkowymi stosuje 
czasy teraźniejsze i przeszłe, a także 
bezokolicznik i formy z -ing, popełniając 
bardzo liczne błędy 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń znajduje w tekście określone 
informacje dotyczące osób 
występujących lub opisanych w 
nagraniu, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie zakreśla odpowiedź 
spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanych dialogów; poprawnie 
uzupełnia zdania usłyszanymi idiomami. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące osób 
występujących lub opisanych w 
nagraniu, popełniając nieliczne błędy; 
na ogół poprawnie dobiera osoby do 
zdań opisujących je i uzupełnia zdania 
usłyszanymi idiomami. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
osób występujących lub opisanych w 
nagraniu, popełniając dość liczne błędy; 
dobierając osoby do zdań opisujących je 
i uzupełniając zdania usłyszanymi 
idiomami, popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
osób występujących lub opisanych w 
nagraniu, popełnia przy tym liczne błędy; 
dobierając osoby do zdań opisujących je i 
uzupełniając zdania usłyszanymi 
idiomami, popełnia bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących przestępczości lub 
uczuć i emocji osób opisanych w 
tekstach; z łatwością rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami 
tekstu, nie popełnia większych błędów 
przy dobieraniu brakujących zdań do luk 
w tekście; bezbłędnie rozróżnia formalny 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących 
przestępczości lub uczuć i emocji osób 
opisanych w tekstach, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia pewne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; na 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących przestępczości lub uczuć i 
emocji osób opisanych w tekstach, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
przestępczości lub uczuć i emocji osób 
opisanych w tekstach, popełniając bardzo 
liczne błędy; nieudolnie rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, popełnia liczne błędy 
przy dobieraniu brakujących zdań do luk 
w tekście; z trudnością określa myśl 
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i nieformalny styl wypowiedzi; z 
łatwością określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

ogół rozróżnia formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi; określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

tekście; często nie rozróżnia formalnego 
i nieformalnego stylu wypowiedzi; nie 
zawsze poprawnie określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

główną tekstu/poszczególnych części 
tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby, 
miejsca i przedmioty, stosując 
różnorodne słownictwo, nie popełniając 
większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające osoby i ich 
emocje oraz czynności życia 
codziennego. 

Uczeń opisuje osoby, miejsca i 
przedmioty, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające osoby i ich emocje 
oraz czynności życia codziennego, 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje osoby, miejsca i 
przedmioty, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację; opisuje ilustracje 
przedstawiające osoby i ich emocje oraz 
czynności życia codziennego, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje osoby, miejsca i 
przedmioty, stosując bardzo ograniczoną 
ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi; nieudolnie 
opisuje ilustracje przedstawiające osoby i 
ich emocje oraz czynności życia 
codziennego, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
szczęśliwych wydarzeń lub nieszczęść w 
swoim życiu lub życiu innych osób, 
monitoringu czy dzielenia mieszkania z 
innymi osobami nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat szczęśliwych 
wydarzeń lub nieszczęść w swoim 
życiu lub życiu innych osób, 
monitoringu czy dzielenia mieszkania 
z innymi osobami, popełniając błędy 
językowe, na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
szczęśliwych wydarzeń lub nieszczęść w 
swoim życiu lub życiu innych osób, 
monitoringu czy dzielenia mieszkania z 
innymi osobami, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat szczęśliwych wydarzeń lub 
nieszczęść w swoim życiu lub życiu 
innych osób, monitoringu czy dzielenia 
mieszkania z innymi osobami, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia z przeszłości, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne i nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń opisuje wydarzenia z 
przeszłości, popełniając niewielkie 
błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, 
popełniając dość liczne błędy językowe, 
częściowo wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje wydarzenia z 
przeszłości, popełniając liczne błędy 
językowe, znacznie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne – wyrażanie 
emocji (np. radość, 
niezadowolenie, zdziwienie)  

 

Uczeń w sposób płynny, stosując 
urozmaicone słownictwo i nie 
popełniając większych błędów, wyraża 
swoje uczucia i emocje. 

Uczeń wyraża swoje uczucia i emocje 
stosując przeważnie właściwe 
wyrażenia, popełniając niewielkie 
błędy językowe, na ogół nie 
zakłócające komunikacji. 

Uczeń wyraża swoje uczucia i emocje 
nie do końca stosując właściwe formy i 
popełniając dość liczne błędy językowe, 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń wyraża swoje uczucia i emocje 
popełniając liczne błędy językowe, 
znacznie zakłócające komunikację. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
wyrażanie opinii, pytanie o opinię 

Uczeń w sposób płynny, stosując 
urozmaicone słownictwo i nie 
popełniając większych błędów, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię, a także pyta o 
opinię na temat uczuć wywołanych 
problematycznymi sytuacjami.  

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię, a także pyta o opinię na temat 
uczuć wywołanych problematycznymi 
sytuacjami; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń wyraża swoją opinię, a także pyta 
o opinię na temat uczuć wywołanych 
problematycznymi sytuacjami, 
popełniając dość liczne błędy językowe, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię, a 
także pyta o opinię na temat uczuć 
wywołanych problematycznymi 
sytuacjami, popełniając liczne błędy 
językowe, które znacznie zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
rozprawka 

Uczeń pisze rozprawkę na temat 
dostępności wykorzystania telefonii 
komórkowej w sytuacjach 
problemowych, przedstawiając logiczne i 
spójne argumenty wspierane 
dodatkowymi wyjaśnieniami i/lub 
przykładami, nie popełniając większych 

Uczeń pisze rozprawkę na temat 
dostępności wykorzystania telefonii 
komórkowej w sytuacjach 
problemowych, przedstawiając w 
miarę logiczne i spójne argumenty 
wspierane dodatkowymi wyjaśnieniami 
i/lub przykładami , popełniając 

Uczeń pisze rozprawkę na temat 
dostępności wykorzystania telefonii 
komórkowej w sytuacjach 
problemowych, przedstawiając 
argumenty, które często są niespójne i 
nielogiczne i rzadko poparte 
dodatkowymi wyjaśnieniami i/lub 

Uczeń pisze rozprawkę na temat 
dostępności wykorzystania telefonii 
komórkowej w sytuacjach problemowych, 
przedstawiając nielogiczne i niespójne 
argumenty nie poparte dodatkowymi 
wyjaśnieniami i/lub przykładami, 
popełniając błędy językowe, które w 



 42 

błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

przykładami, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 3  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 3 (nazwy uczuć i 
emocji, nazwy części ciała, nazwy 
dźwięków wydawanych przez ludzi, 
nazwy krajów, nazwy gestów, 
słownictwo związane ze zwiedzaniem, 
słownictwo związane z problemami 
pojawiającymi się na styku różnych 
kultur i społeczności, słownictwo 
opisujące dane personalne, słownictwo 
związane z konfliktami i problemami, 
słownictwo związane z samopoczuciem, 
nazwy form spędzania czasu wolnego, 
nazwy środków transportu, słownictwo 
związane z zainteresowaniami, 
słownictwo opisujące twórców i ich dzieł, 
nazwy świąt i uroczystości, słownictwo 
związane ze świętami i tradycjami, 
nazwy festiwali, słownictwo związane z 
życiem szkoły); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się pierwszym 
trybem warunkowym, czasownikami 
modalnymi w czasie przeszłym, 
teraźniejszym i przyszłym i 
przymiotnikami złożonymi; poprawnie 
stosuje wyrażenia formalne i 
nieformalne, formy grzecznościowe, 
wyrażenia stosowane do zmiany tematu 
i do parafrazowania oraz imiesłowy. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 3 
(nazwy uczuć i emocji, nazwy części 
ciała, nazwy dźwięków wydawanych 
przez ludzi, nazwy krajów, nazwy 
gestów, słownictwo związane ze 
zwiedzaniem, słownictwo związane z 
problemami pojawiającymi się na 
styku różnych kultur i społeczności, 
słownictwo opisujące dane 
personalne, słownictwo związane z 
konfliktami i problemami, słownictwo 
związane z samopoczuciem, nazwy 
form spędzania czasu wolnego, nazwy 
środków transportu, słownictwo 
związane z zainteresowaniami, 
słownictwo opisujące twórców i ich 
dzieł, nazwy świąt i uroczystości, 
słownictwo związane ze świętami i 
tradycjami, nazwy festiwali, słownictwo 
związane z życiem szkoły); na ogół 
poprawnie posługuje się pierwszym 
trybem warunkowym, czasownikami 
modalnymi w czasie przeszłym, 
teraźniejszym i przyszłym i 
przymiotnikami złożonymi, popełniając 
nieliczne błędy; w miarę poprawnie 
stosuje wyrażenia formalne i 
nieformalne, formy grzecznościowe, 
wyrażenia stosowane do zmiany 
tematu i do parafrazowania oraz 
imiesłowy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 3 (nazwy 
uczuć i emocji, nazwy części ciała, 
nazwy dźwięków wydawanych przez 
ludzi, nazwy krajów, nazwy gestów, 
słownictwo związane ze zwiedzaniem, 
słownictwo związane z problemami 
pojawiającymi się na styku różnych 
kultur i społeczności, słownictwo 
opisujące dane personalne, słownictwo 
związane z konfliktami i problemami, 
słownictwo związane z samopoczuciem, 
nazwy form spędzania czasu wolnego, 
nazwy środków transportu, słownictwo 
związane z zainteresowaniami, 
słownictwo opisujące twórców i ich dzieł, 
nazwy świąt i uroczystości, słownictwo 
związane ze świętami i tradycjami, 
nazwy festiwali, słownictwo związane z 
życiem szkoły);nie zawsze poprawnie 
posługuje się pierwszym trybem 
warunkowym, czasownikami modalnymi 
w czasie przeszłym, teraźniejszym i 
przyszłym i przymiotnikami złożonymi; 
stosuje wyrażenia formalne i 
nieformalne, formy grzecznościowe, 
wyrażenia stosowane do zmiany tematu 
i do parafrazowania oraz imiesłowy, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 3 (nazwy uczuć i emocji, nazwy 
części ciała, nazwy dźwięków 
wydawanych przez ludzi, nazwy krajów, 
nazwy gestów, słownictwo związane ze 
zwiedzaniem, słownictwo związane z 
problemami pojawiającymi się na styku 
różnych kultur i społeczności, słownictwo 
opisujące dane personalne, słownictwo 
związane z konfliktami i problemami, 
słownictwo związane z samopoczuciem, 
nazwy form spędzania czasu wolnego, 
nazwy środków transportu, słownictwo 
związane z zainteresowaniami, 
słownictwo opisujące twórców i ich dzieł, 
nazwy świąt i uroczystości, słownictwo 
związane ze świętami i tradycjami, nazwy 
festiwali, słownictwo związane z życiem 
szkoły);popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu pierwszego 
trybu warunkowego, czasowników 
modalnych w czasie przeszłym, 
teraźniejszym i przyszłym i przymiotników 
złożonych; stosuje wyrażenia formalne i 
nieformalne, formy grzecznościowe, 
wyrażenia stosowane do zmiany tematu i 
do parafrazowania oraz imiesłowy, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące osób 
występujących lub opisanych w nagraniu 
oraz odnoszące się do różnych form 
wypowiedzi, nie popełniając większych 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące osób 
występujących lub opisanych w 
nagraniu oraz odnoszące się do 
różnych form wypowiedzi, popełniając 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
osób występujących lub opisanych w 
nagraniu oraz odnoszące się do różnych 
form wypowiedzi, popełniając dość 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
osób występujących lub opisanych w 
nagraniu oraz odnoszące się do różnych 
form wypowiedzi, popełnia przy tym 
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błędów; poprawnie dobiera osoby do 
zdań opisujących sytuacje, w których się 
znajdują. 

nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
dobiera osoby do zdań opisujących 
sytuacje, w których się znajdują. 

liczne błędy; dobierając osoby do zdań 
opisujących sytuacje, w których się 
znajdują, popełnia liczne błędy. 

liczne błędy; dobierając osoby do zdań 
opisujących sytuacje, w których się 
znajdują, popełnia bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących różnic pomiędzy 
amerykańskim i brytyjskim dialektem 
języka angielskiego; z łatwością 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; z łatwością określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących różnic 
pomiędzy amerykańskim i brytyjskim 
dialektem języka angielskiego, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia pewne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących różnic pomiędzy 
amerykańskim i brytyjskim dialektem 
języka angielskiego, popełniając liczne 
błędy; nie zawsze poprawnie rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, popełnia dość liczne 
błędy przy dobieraniu brakujących zdań 
do luk w tekście; nie zawsze poprawnie 
określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących różnic 
pomiędzy amerykańskim i brytyjskim 
dialektem języka angielskiego, 
popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; z 
trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat autora książki omawianej na 
lekcji i jego twórczości, stosując szeroki 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy, niezakłócające 
komunikacji; wypowiedź jest adekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi nie potrzebuje lub rzadko 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat autora 
książki omawianej na lekcji i jego 
twórczości, stosując zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub 
zakłócające w niewielkim stopniu 
komunikację; wypowiedź jest 
częściowo nieadekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi 
czasami potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat autora 
książki omawianej na lekcji i jego 
twórczości, ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe, zakłócające 
komunikację; wypowiedź jest często 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi często potrzebuje 
pomocy ze strony nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat autora 
książki omawianej na lekcji i jego 
twórczości, stosując bardzo ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych popełniając bardzo liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację; 
wypowiedź jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi potrzebuje bardzo 
dużej pomocy nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje gesty i 
uczucia okazywane przez ludzi w 
różnych sytuacjach, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów; stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające miejsca i ludzi oraz ich 
gesty. 

Uczeń opisuje gesty i uczucia 
okazywane przez ludzi w różnych 
sytuacjach, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające miejsca i ludzi oraz 
ich gesty, nieliczne błędy na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje gesty i uczucia 
okazywane przez ludzi w różnych 
sytuacjach, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację; opisuje ilustracje 
przedstawiające miejsca i ludzi oraz ich 
gesty, stosując ograniczony zakres 
słownictwa i popełniając liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje gesty i uczucia okazywane 
przez ludzi w różnych sytuacjach, 
stosując bardzo ograniczoną ilość słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi; nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające miejsca i ludzi oraz ich 
gesty, popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat uczuć, 
emocji oraz gestów wyrażanych w 
określonych sytuacjach oraz na temat 
problemów wynikających z różnic 
kulturowych, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat uczuć, emocji oraz 
gestów wyrażanych w określonych 
sytuacjach oraz na temat problemów 
wynikających z różnic kulturowych , 
popełniając błędy językowe, na ogół 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
uczuć, emocji oraz gestów wyrażanych 
w określonych sytuacjach oraz na temat 
problemów wynikających z różnic 
kulturowych, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat uczuć, emocji oraz gestów 
wyrażanych w określonych sytuacjach 
oraz na temat problemów wynikających z 
różnic kulturowych, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia z przeszłości, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne i nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń opisuje wydarzenia z 
przeszłości, popełniając niewielkie 
błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, 
popełniając dość liczne błędy językowe, 
częściowo wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje wydarzenia z 
przeszłości, popełniając liczne błędy 
językowe, znacznie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji; 
prowadzenie prostych negocjacji  

Uczeń swobodnie proponuje napój 
przyjmuje lub odrzuca propozycje, 
stosując formy grzecznościowe; 
ewentualne popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń proponuje napój przyjmuje lub 
odrzuca propozycje, przyjmuje lub 
odrzuca propozycje, nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń proponuje napój przyjmuje lub 
odrzuca propozycje, przyjmuje lub 
odrzuca propozycje, popełniając dość 
liczne błędy językowe, częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie proponuje napój 
przyjmuje lub odrzuca propozycje, 
przyjmuje lub odrzuca propozycje, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje i opinie 
związane z transportem w danym kraju, 
czy formami spędzania czasu wolnego, 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z transportem w 
danym kraju, czy formami spędzania 
czasu wolnego, popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z transportem w 
danym kraju, czy formami spędzania 
czasu wolnego, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane z 
transportem w danym kraju, czy formami 
spędzania czasu wolnego, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
artykuł 

Uczeń pisze artykuł na temat korzyści 
wynikających z letniej przerwy szkolnej 
oraz korzyści wynikających z istnienia 
biur turystycznych, jasno wyrażając 
swoje stanowisko wobec poruszonego 
problemu/zjawiska, rzeczowo 
przedstawiając omawiane kwestie, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze artykuł na temat korzyści 
wynikających z letniej przerwy szkolnej 
oraz korzyści wynikających z istnienia 
biur turystycznych, wyrażając swoje 
stanowisko wobec poruszonego 
problemu/zjawiska, w miarę rzeczowo 
przedstawiając omawiane kwestie, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze artykuł na temat korzyści 
wynikających z letniej przerwy szkolnej 
oraz korzyści wynikających z istnienia 
biur turystycznych, w sposób niejasny 
wyrażając swoje stanowisko wobec 
poruszonego problemu/zjawiska, 
nieudolnie odnosząc się do omawianych 
kwestii, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze artykuł na temat korzyści 
wynikających z letniej przerwy szkolnej 
oraz korzyści wynikających z istnienia 
biur turystycznych, w bardzo niejasny 
sposób wyrażając swoje stanowisko 
wobec poruszonego problemu/zjawiska, 
bardzo nieudolnie odnosząc się do 
omawianych kwestii, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 4 (nazwy baz 
noclegowych, czynności wykonywanych 
w czasie wolnym, środków transportu, 
znanych miejsc, słownictwo związane z 
rodzajem wakacji, podróżowaniem, 
problemami podczas podróżowania, 
wycieczkami, klimatem, zwiedzaniem, 
zagrożeniami i ochroną środowiska 
naturalnego); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się wyrażeniami 
stosowanymi do dokonywania wyboru, 
przymiotnikami opisującymi miejsca, 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 4 
(nazwy baz noclegowych, czynności 
wykonywanych w czasie wolnym, 
środków transportu, znanych miejsc, 
słownictwo związane z rodzajem 
wakacji, podróżowaniem, problemami 
podczas podróżowania, wycieczkami, 
klimatem, zwiedzaniem, zagrożeniami 
i ochroną środowiska naturalnego); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się wyrażeniami 
stosowanymi do dokonywania wyboru, 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 4 (nazwy 
baz noclegowych, czynności 
wykonywanych w czasie wolnym, 
środków transportu, znanych miejsc, 
słownictwo związane z rodzajem 
wakacji, podróżowaniem, problemami 
podczas podróżowania, wycieczkami, 
klimatem, zwiedzaniem, zagrożeniami i 
ochroną środowiska naturalnego); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się wyrażeniami stosowanymi 
do dokonywania wyboru, przymiotnikami 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 4 (nazwy baz noclegowych, 
czynności wykonywanych w czasie 
wolnym, środków transportu, znanych 
miejsc, słownictwo związane z rodzajem 
wakacji, podróżowaniem, problemami 
podczas podróżowania, wycieczkami, 
klimatem, zwiedzaniem, zagrożeniami i 
ochroną środowiska naturalnego); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się wyrażeniami stosowanymi 
do dokonywania wyboru, przymiotnikami 
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kolokacjami związanymi z 
podróżowaniem, czasownikami 
złożonymi, przysłówkiem just, i 
czasownikiem shall); poprawnie stosuje 
tryb łączący, pierwszy i drugi tryb 
warunkowy, czasy przeszłe, czas future 
continuous, future perfect, future perfect 
continuous i zdania podrzędne 
dotyczące przyszłości. 

 

przymiotnikami opisującymi miejsca, 
kolokacjami związanymi z 
podróżowaniem, czasownikami 
złożonymi, przysłówkiem just, i 
czasownikiem shall); na ogół 
poprawnie stosuje tryb łączący, 
pierwszy i drugi tryb warunkowy, czasy 
przeszłe, czas future continuous, 
future perfect, future perfect 
continuous i zdania podrzędne 
dotyczące przyszłości, popełniając 
nieliczne błędy. 

opisującymi miejsca, kolokacjami 
związanymi z podróżowaniem, 
czasownikami złożonymi, przysłówkiem 
just, i czasownikiem shall); nie zawsze 
poprawnie stosuje tryb łączący, pierwszy 
i drugi tryb warunkowy, czasy przeszłe, 
czas future continuous, future perfect, 
future perfect continuous i zdania 
podrzędne dotyczące przyszłości, 
popełniając liczne błędy. 

opisującymi miejsca, kolokacjami 
związanymi z podróżowaniem, 
czasownikami złożonymi, przysłówkiem 
just, i czasownikiem shall); stosuje tryb 
łączący, pierwszy i drugi tryb warunkowy, 
czasy przeszłe, czas future continuous, 
future perfect, future perfect continuous i 
zdania podrzędne dotyczące przyszłości, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące osób 
występujących lub opisanych w nagraniu 
oraz odnoszące się do różnych form 
spędzania wakacji, nie popełniając 
większych błędów; poprawnie dobiera 
osoby do zdań je opisujących. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące osób 
występujących lub opisanych w 
nagraniu oraz odnoszące się do 
różnych form spędzania wakacji, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie dobiera osoby do zdań je 
opisujących. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
osób występujących lub opisanych w 
nagraniu oraz odnoszące się do różnych 
form spędzania wakacji, popełniając 
dość liczne błędy; dobierając osoby do 
zdań je opisujących, popełnia liczne 
błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
osób występujących lub opisanych w 
nagraniu oraz odnoszące się do różnych 
form spędzania wakacji, popełnia przy 
tym liczne błędy; dobierając osoby do 
zdań je opisujących, popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących podróżowania; z 
łatwością rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących 
podróżowania, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół poprawnie rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, popełnia pewne 
błędy przy dobieraniu brakujących 
zdań do luk w tekście. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących podróżowania, popełniając 
liczne błędy; nie zawsze poprawnie 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
podróżowania, popełniając bardzo liczne 
błędy; nieudolnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje sposoby 
transportu w trakcie podróży, stosując 
różnorodne słownictwo, nie popełniając 
większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające podróżujących 
ludzi i różne sposoby podróżowania. 

Uczeń opisuje sposoby transportu w 
trakcie podróży, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające podróżujących ludzi i 
różne sposoby podróżowania, 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje sposoby transportu w 
trakcie podróży, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe, w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację; opisuje 
ilustracje przedstawiające podróżujących 
ludzi i różne sposoby podróżowania, 
stosując ograniczony zakres słownictwa 
i popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje sposoby transportu w 
trakcie podróży, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające podróżujących ludzi i 
różne sposoby podróżowania, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat blogów 
podróżniczych i sposobów 
podróżowania, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat blogów podróżniczych 
i sposobów podróżowania, popełniając 
błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
blogów podróżniczych i sposobów 
podróżowania, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat blogów podróżniczych i sposobów 
podróżowania, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 



 46 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia z przeszłości dotyczące 
pamiętnych wakacji, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne i nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń opisuje wydarzenia z 
przeszłości dotyczące pamiętnych 
wakacji, popełniając niewielkie błędy 
językowe, na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości 
dotyczące pamiętnych wakacji, 
popełniając dość liczne błędy językowe, 
częściowo wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje wydarzenia z 
przeszłości dotyczące pamiętnych 
wakacji, popełniając liczne błędy 
językowe, znacznie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
wyrażanie opinii, pytanie o opinię 

Uczeń w sposób płynny, stosując 
urozmaicone słownictwo i nie 
popełniając większych błędów, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię, a także pyta o 
opinię na temat wymarzonych wakacji. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię, a także pyta o opinię na temat 
wymarzonych wakacji; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń wyraża swoją opinię, a także pyta 
o opinię na temat wymarzonych wakacji, 
popełniając dość liczne błędy językowe, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię, a 
także pyta o opinię na temat 
wymarzonych wakacji, popełniając liczne 
błędy językowe, które znacznie zakłócają 
komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje i opinie 
związane z podróżami w ekstremalne 
miejsca, ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z podróżami w 
ekstremalne miejsca, popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z podróżami w 
ekstremalne miejsca, popełniając liczne 
błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane z podróżami 
w ekstremalne miejsca, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
list formalny 

Uczeń pisze list formalny, w którym 
wyraża niezadowolenie z powodu 
warunków panujących na campingu, w 
sposób przejrzysty i logiczny, odnosząc 
się do opisanej sytuacji, uwzględniając 
cel wypowiedzi, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny, w którym 
wyraża niezadowolenie z powodu 
warunków panujących na campingu w 
sposób w miarę przejrzysty i logiczny, 
odnosząc się w dużej mierze do 
opisanej sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny, w którym 
wyraża niezadowolenie z powodu 
warunków panujących na campingu w 
sposób mało przejrzysty i nielogiczny, w 
niewielkim stopniu odnosząc się do 
opisanej sytuacji, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny, w którym 
wyraża niezadowolenie z powodu 
warunków panujących na campingu w 
sposób chaotyczny i nielogiczny, nie 
odnosząc się do opisanej sytuacji lub 
robiąc to w niewielkim stopniu, nie 
uwzględniając celu wypowiedzi, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 5 (nazwy członków 
rodziny, uczuć i emocji, cech charakteru, 
zainteresowań, słownictwo dotyczące 
przyjaciół, konfliktów i problemów, 
czynności życia codziennego, odkryć 
naukowych, czynności czasu wolnego, 
konfliktów i problemów); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się 
wyrażeniami i czasownikami opisującymi 
ludzi i ich relacje, przedimkami, 
określnikami ilości, czasownikami 
złożonymi, czasownikami przechodnimi / 
nieprzechodnimi, wyrażeniami 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 5 
(nazwy członków rodziny, uczuć i 
emocji, cech charakteru, 
zainteresowań, słownictwo dotyczące 
przyjaciół, konfliktów i problemów, 
czynności życia codziennego, odkryć 
naukowych, czynności czasu wolnego, 
konfliktów i problemów); na ogół 
poprawnie posługuje się wyrażeniami i 
czasownikami opisującymi ludzi i ich 
relacje, przedimkami, określnikami 
ilości, czasownikami złożonymi, 
czasownikami przechodnimi / 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 5 (nazwy 
członków rodziny, uczuć i emocji, cech 
charakteru, zainteresowań, słownictwo 
dotyczące przyjaciół, konfliktów i 
problemów, czynności życia 
codziennego, odkryć naukowych, 
czynności czasu wolnego, konfliktów i 
problemów); nie zawsze poprawnie 
posługuje się wyrażeniami i 
czasownikami opisującymi ludzi i ich 
relacje, przedimkami, określnikami ilości, 
czasownikami złożonymi, czasownikami 
przechodnimi / nieprzechodnimi, 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 5 (nazwy członków rodziny, uczuć i 
emocji, cech charakteru, zainteresowań, 
słownictwo dotyczące przyjaciół, 
konfliktów i problemów, czynności życia 
codziennego, odkryć naukowych, 
czynności czasu wolnego, konfliktów i 
problemów); posługując się wyrażeniami i 
czasownikami opisującymi ludzi i ich 
relacje, przedimkami, określnikami ilości, 
czasownikami złożonymi, czasownikami 
przechodnimi / nieprzechodnimi, 
wyrażeniami użytecznymi do 
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użytecznymi do spekulowania i 
wyciągania wniosków, wyrażeniami 
służącymi zyskaniu czasu na 
zastanowienie się, czasownikami 
modalnymi i złożonymi; poprawnie 
stosuje stronę bierną, inwersję 
stylistyczną, okoliczniki w formie 
przeczącej, formę przeczącą pytań, 
bezokolicznik i formy z –ing, czasy 
teraźniejsze i emfatyczne do i did . 

nieprzechodnimi, wyrażeniami 
użytecznymi do spekulowania i 
wyciągania wniosków, wyrażeniami 
służącymi zyskaniu czasu na 
zastanowienie się, czasownikami 
modalnymi i złożonymi, stosuje stronę 
bierną, inwersję stylistyczną, 
okoliczniki w formie przeczącej, formę 
przeczącą pytań, bezokolicznik i formy 
z –ing, czasy teraźniejsze i 
emfatyczne do i did, popełniając 
nieliczne błędy. 

wyrażeniami użytecznymi do 
spekulowania i wyciągania wniosków, 
wyrażeniami służącymi zyskaniu czasu 
na zastanowienie się, czasownikami 
modalnymi i złożonymi; stosuje stronę 
bierną, inwersję stylistyczną, okoliczniki 
w formie przeczącej, formę przeczącą 
pytań, bezokolicznik i formy z –ing, 
czasy teraźniejsze i emfatyczne do i did, 
popełniając liczne błędy. 

spekulowania i wyciągania wniosków, 
wyrażeniami służącymi zyskaniu czasu 
na zastanowienie się, czasownikami 
modalnymi i złożonymi, popełnia bardzo 
liczne błędy stosuje stronę bierną, 
inwersję stylistyczną, okoliczniki w formie 
przeczącej, formę przeczącą pytań, 
bezokolicznik i formy z –ing, czasy 
teraźniejsze i emfatyczne do i did, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące osób 
występujących lub opisanych w nagraniu 
oraz odnoszące się do ich relacji z 
innymi. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące osób 
występujących lub opisanych w 
nagraniu oraz odnoszące się do ich 
relacji z innymi, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
osób występujących lub opisanych w 
nagraniu oraz odnoszące się do ich 
relacji z innymi, popełniając liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
osób występujących lub opisanych w 
nagraniu oraz odnoszące się do ich 
relacji z innymi popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących odkryć naukowych 
w kwestii uczuć i emocji; z łatwością 
określa główną myśl tekstu lub 
poszczególnych części tekstu.  

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących odkryć 
naukowych w kwestii uczuć i emocji, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących odkryć naukowych w 
kwestii uczuć i emocji, popełniając liczne 
błędy; nie zawsze poprawnie określa 
myśl główną tekstu/poszczególnych 
części tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
odkryć naukowych w kwestii uczuć i 
emocji, popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje różnice 
pomiędzy różnymi typami rodzin, 
stosując różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające ludzi w 
różnych sytuacjach i ich uczucia. 

Uczeń opisuje różnice pomiędzy 
różnymi typami rodzin, stosując w 
miarę urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające ludzi w różnych 
sytuacjach i ich uczucia, nieliczne 
błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje różnice pomiędzy różnymi 
typami rodzin, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe, w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację; opisuje 
ilustracje przedstawiające ludzi w 
różnych sytuacjach i ich uczucia, 
stosując ograniczony zakres słownictwa 
i popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje różnice pomiędzy różnymi 
typami rodzin, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające ludzi w różnych 
sytuacjach i ich uczucia, popełniając 
liczne błędy językowe znacznie 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
konfliktów pomiędzy rodzeństwem, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat konfliktów pomiędzy 
rodzeństwem, popełniając błędy 
językowe, na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
konfliktów pomiędzy rodzeństwem, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat konfliktów pomiędzy rodzeństwem, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia z przeszłości dotyczące 
konfliktów z przyjaciółmi, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne i nie popełniając 

Uczeń opisuje wydarzenia z 
przeszłości dotyczące konfliktów z 
przyjaciółmi, popełniając niewielkie 
błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 

Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości 
dotyczące konfliktów z przyjaciółmi, 
popełniając dość liczne błędy językowe, 
częściowo wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje wydarzenia z 
przeszłości dotyczące konfliktów z 
przyjaciółmi, popełniając liczne błędy 
językowe, znacznie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 
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większych błędów.  wypowiedzi.  

Reagowanie ustne – udzielanie i 
wyrażanie opinii, pytanie o opinię 

Uczeń w sposób płynny, stosując 
urozmaicone słownictwo i nie 
popełniając większych błędów, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię, a także pyta o 
opinię na temat relacji pomiędzy 
rodzicami a nastolatkami. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię, a także pyta o opinię na temat 
relacji pomiędzy rodzicami a 
nastolatkami; nieliczne popełnione 
błędy językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń wyraża swoją opinię, a także pyta 
o opinię na temat relacji pomiędzy 
rodzicami a nastolatkami, popełniając 
dość liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię, a 
także pyta o opinię na temat relacji 
pomiędzy rodzicami a nastolatkami, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
znacznie zakłócają komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje i opinie 
związane z formami spędzania czasu 
wolnego, ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z formami 
spędzania czasu wolnego, popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z formami 
spędzania czasu wolnego, popełniając 
liczne błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane z formami 
spędzania czasu wolnego, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
rozprawka 

Uczeń pisze rozprawkę na temat wpływu 
mediów społecznościowych na przyjaźń, 
przedstawiając logiczne i spójne 
argumenty wspierane dodatkowymi 
wyjaśnieniami i/lub przykładami, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze rozprawkę na temat 
wpływu mediów społecznościowych na 
przyjaźń, przedstawiając w miarę 
logiczne i spójne argumenty wspierane 
dodatkowymi wyjaśnieniami i/lub 
przykładami , popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze rozprawkę na temat wpływu 
mediów społecznościowych na przyjaźń, 
przedstawiając argumenty, które często 
są niespójne i nielogiczne i rzadko 
poparte dodatkowymi wyjaśnieniami i/lub 
przykładami, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze rozprawkę na temat wpływu 
mediów społecznościowych na przyjaźń, 
przedstawiając nielogiczne i niespójne 
argumenty nie poparte dodatkowymi 
wyjaśnieniami i/lub przykładami, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 6 (słownictwo 
związane z żywnością, nazwy artykułów 
spożywczych, nazwy chorób, urazów, 
symptomów, nazwy cech charakteru, 
słownictwo dotyczące higienicznego 
trybu życia, samopoczucia , opieki 
medycznej i lekarstw, aktywności 
fizycznej, odkryć naukowych i 
słownictwo związane z leczeniem 
chorób); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się czasownikami 
modalnymi wyrażającymi obowiązek i 
zakaz, stroną bierną, kolokacjami 
dotyczącymi sportu, przymiotnikami 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 6 
(słownictwo związane z żywnością, 
nazwy artykułów spożywczych, nazwy 
chorób, urazów, symptomów, nazwy 
cech charakteru, słownictwo 
dotyczące higienicznego trybu życia, 
samopoczucia , opieki medycznej i 
lekarstw, aktywności fizycznej, odkryć 
naukowych i słownictwo związane z 
leczeniem chorób); na ogół poprawnie 
posługuje się czasownikami 
modalnymi wyrażającymi obowiązek i 
zakaz, stroną bierną, kolokacjami 
dotyczącymi sportu, przymiotnikami 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 6 
(słownictwo związane z żywnością, 
nazwy artykułów spożywczych, nazwy 
chorób, urazów, symptomów, nazwy 
cech charakteru, słownictwo dotyczące 
higienicznego trybu życia, samopoczucia 
, opieki medycznej i lekarstw, aktywności 
fizycznej, odkryć naukowych i 
słownictwo związane z leczeniem 
chorób); nie zawsze poprawnie 
posługuje się czasownikami modalnymi 
wyrażającymi obowiązek i zakaz, stroną 
bierną, kolokacjami dotyczącymi sportu, 
przymiotnikami złożonymi i 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 6 (słownictwo związane z 
żywnością, nazwy artykułów 
spożywczych, nazwy chorób, urazów, 
symptomów, nazwy cech charakteru, 
słownictwo dotyczące higienicznego trybu 
życia, samopoczucia , opieki medycznej i 
lekarstw, aktywności fizycznej, odkryć 
naukowych i słownictwo związane z 
leczeniem chorób); popełniając bardzo 
liczne błędy posługuje się czasownikami 
modalnymi wyrażającymi obowiązek i 
zakaz, stroną bierną, kolokacjami 
dotyczącymi sportu, przymiotnikami 
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złożonymi i rzeczownikami; poprawnie 
stosuje czasy teraźniejsze, bezokolicznik 
i formę z –ing. 

złożonymi i rzeczownikami; stosuje 
czasy teraźniejsze, bezokolicznik i 
formę z –ing, popełniając nieliczne 
błędy. 

rzeczownikami; stosuje czasy 
teraźniejsze, bezokolicznik i formę z –
ing, popełniając liczne błędy. 

złożonymi i rzeczownikami; stosuje czasy 
teraźniejsze, bezokolicznik i formę z –ing, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące diety odpowiedniej 
dla sportowców, symptomy chorób i 
sposoby ich leczenia opisane w 
nagraniu, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie dobiera osoby do 
zdań opisujących ich nawyki 
żywieniowe. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące diety 
odpowiedniej dla sportowców, 
symptomy chorób i sposoby ich 
leczenia opisane w nagraniu, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie dobiera osoby do zdań 
opisujących ich nawyki żywieniowe. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
diety odpowiedniej dla sportowców, 
symptomy chorób i sposoby ich leczenia 
opisane w nagraniu, popełniając dość 
liczne błędy; dobierając osoby do zdań 
opisujących ich nawyki żywieniowe, 
popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
diety odpowiedniej dla sportowców, 
symptomy chorób i sposoby ich leczenia 
opisane w nagraniu, popełnia przy tym 
liczne błędy; dobierając osoby do zdań 
opisujących ich nawyki żywieniowe, 
popełnia bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących snu i konsekwencji 
uzależnienia od jedzenia; z łatwością 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących snu i 
konsekwencji uzależnienia od 
jedzenia, popełniając nieliczne błędy; 
na ogół poprawnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami 
tekstu, popełnia pewne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących snu i konsekwencji 
uzależnienia od jedzenia, popełniając 
liczne błędy; nie zawsze poprawnie 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących snu i 
konsekwencji uzależnienia od jedzenia, 
popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje swoje 
nawyki żywieniowe, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów; stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające osoby uprawiające 
sport i ich samopoczucie. 

Uczeń opisuje swoje nawyki 
żywieniowe, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające osoby uprawiające 
sport i ich samopoczucie, nieliczne 
błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje swoje nawyki żywieniowe, 
stosując mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe, w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację; 
opisuje ilustracje przedstawiające osoby 
uprawiające sport i ich samopoczucie, 
stosując ograniczony zakres słownictwa 
i popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje swoje nawyki żywieniowe, 
stosując bardzo ograniczoną ilość słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi; nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające osoby uprawiające sport 
i ich samopoczucie, popełniając liczne 
błędy językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
żywności i swojej diety, aktywności 
fizycznej, osób ze swojego otoczenia i 
wpływu restauracji typu fast food na 
uzależnienie od jedzenia, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat żywności i swojej 
diety, aktywności fizycznej, osób ze 
swojego otoczenia i wpływu restauracji 
typu fast food na uzależnienie od 
jedzenia, popełniając błędy językowe, 
na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
żywności i swojej diety, aktywności 
fizycznej, osób ze swojego otoczenia i 
wpływu restauracji typu fast food na 
uzależnienie od jedzenia, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat żywności i swojej diety, aktywności 
fizycznej, osób ze swojego otoczenia i 
wpływu restauracji typu fast food na 
uzależnienie od jedzenia, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje swoje 
sny i przebyte choroby, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne i nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń opisuje swoje sny i przebyte 
choroby, popełniając niewielkie błędy 
językowe, na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń opisuje swoje sny i przebyte 
choroby, popełniając dość liczne błędy 
językowe, częściowo wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje swoje sny i 
przebyte choroby, popełniając liczne 
błędy językowe, znacznie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
artykuł 

Uczeń pisze artykuł na temat wpływu 
żywności typu fast food na zdrowie, 
jasno wyrażając swoje stanowisko 
wobec poruszonego problemu/zjawiska, 
rzeczowo przedstawiając omawiane 
kwestie, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze artykuł na temat wpływu 
żywności typu fast food na zdrowie, 
wyrażając swoje stanowisko wobec 
poruszonego problemu/zjawiska, w 
miarę rzeczowo przedstawiając 
omawiane kwestie, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze artykuł na temat wpływu 
żywności typu fast food na zdrowie, w 
sposób niejasny wyrażając swoje 
stanowisko wobec poruszonego 
problemu/zjawiska, nieudolnie odnosząc 
się do omawianych kwestii, popełniając 
błędy językowe, które częściowo 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 
stosuje częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze artykuł na temat wpływu 
żywności typu fast food na zdrowie, w 
bardzo niejasny sposób wyrażając swoje 
stanowisko wobec poruszonego 
problemu/zjawiska, bardzo nieudolnie 
odnosząc się do omawianych kwestii, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 7 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 7 (nazwy cech 
charakteru, słownictwo dotyczące 
zainteresowań, mediów, przestępczości, 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych, sztuki, problemów 
etycznych i przyjaźni); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się 
czasownikami służącymi do wyrażania 
prawdy i kłamstwa, wyrażeniami 
służącymi do wyrażania opinii, 
czasownikami złożonymi, przysłówkami, 
rzeczownikami i przyimkami zależnymi; 
poprawnie stosuje formy 
grzecznościowe, zdania z that, the fact 
that, what, czasowniki wprowadzające w 
mowie zależnej, mowę zależną, pytania 
w mowie zależnej, zdania przydawkowe 
definiujące i czas past continuous. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 7 
(nazwy cech charakteru, słownictwo 
dotyczące zainteresowań, mediów, 
przestępczości, technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, sztuki, 
problemów etycznych i przyjaźni); na 
ogół poprawnie posługuje się 
czasownikami służącymi do wyrażania 
prawdy i kłamstwa, wyrażeniami 
służącymi do wyrażania opinii, 
czasownikami złożonymi, 
przysłówkami, rzeczownikami i 
przyimkami zależnymi; stosuje formy 
grzecznościowe, zdania z that, the fact 
that, what, czasowniki wprowadzające 
w mowie zależnej, mowę zależną, 
pytania w mowie zależnej, zdania 
przydawkowe definiujące i czas past 
continuous, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 7 (nazwy 
cech charakteru, słownictwo dotyczące 
zainteresowań, mediów, przestępczości, 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych, sztuki, problemów 
etycznych i przyjaźni); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasownikami 
służącymi do wyrażania prawdy i 
kłamstwa, wyrażeniami służącymi do 
wyrażania opinii, czasownikami 
złożonymi, przysłówkami, rzeczownikami 
i przyimkami zależnymi; stosuje formy 
grzecznościowe, zdania z that, the fact 
that, what, czasowniki wprowadzające w 
mowie zależnej, mowę zależną, pytania 
w mowie zależnej, zdania przydawkowe 
definiujące i czas past continuous, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 7 (nazwy cech charakteru, 
słownictwo dotyczące zainteresowań, 
mediów, przestępczości, technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, sztuki, 
problemów etycznych i przyjaźni); 
popełniając bardzo liczne błędy posługuje 
się czasownikami służącymi do 
wyrażania prawdy i kłamstwa, 
wyrażeniami służącymi do wyrażania 
opinii, czasownikami złożonymi, 
przysłówkami, rzeczownikami i 
przyimkami zależnymi; stosuje formy 
grzecznościowe, zdania z that, the fact 
that, what, czasowniki wprowadzające w 
mowie zależnej, mowę zależną, pytania 
w mowie zależnej, zdania przydawkowe 
definiujące i czas past continuous, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące kłamstw i sytuacji, 
w których są one wyrażane, osób 
występujących lub opisanych w 
nagraniu, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie dobiera osoby do 
zdań je opisujących. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące kłamstw i 
sytuacji, w których są one wyrażane, 
osób występujących lub opisanych w 
nagraniu, popełniając nieliczne błędy; 
na ogół poprawnie dobiera osoby do 
zdań je opisujących. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
kłamstw i sytuacji, w których są one 
wyrażane, osób występujących lub 
opisanych w nagraniu, popełniając dość 
liczne błędy; dobierając osoby do zdań, 
popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
kłamstw i sytuacji, w których są one 
wyrażane, osób występujących lub 
opisanych w nagraniu, popełnia przy tym 
liczne błędy; dobierając osoby do zdań, 
popełnia bardzo liczne błędy. 
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących środków 
masowego przekazu; z łatwością określa 
główną myśl tekstu/poszczególnych 
części tekstu.  

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących środków 
masowego przekazu, popełniając 
nieliczne błędy; określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących środków masowego 
przekazu, popełniając liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
środków masowego przekazu, 
popełniając bardzo liczne błędy; z 
trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
postacie, ich gesty i zachowanie, 
stosując różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające ludzi i 
miejsca, w których się znajdują. 

Uczeń opisuje postacie, ich gesty i 
zachowanie, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające ludzi i miejsca, w 
których się znajdują, nieliczne błędy 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje postacie, ich gesty i 
zachowanie, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację; opisuje ilustracje 
przedstawiające ludzi i miejsca, w 
których się znajdują, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje postacie, ich gesty i 
zachowanie, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające ludzi i miejsca, w których 
się znajdują, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
sytuacji, w których kłamstwo jest 
uzasadnione, na temat fałszowania 
sztuki i środków masowego przekazu, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat sytuacji, w których 
kłamstwo jest uzasadnione, na temat 
fałszowania sztuki i środków 
masowego przekazu, popełniając 
błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
sytuacji, w których kłamstwo jest 
uzasadnione, na temat fałszowania 
sztuki i środków masowego przekazu, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat sytuacji, w których kłamstwo jest 
uzasadnione, na temat fałszowania sztuki 
i środków masowego przekazu, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
wyrażanie opinii, pytanie o opinię 

Uczeń w sposób płynny, stosując 
urozmaicone słownictwo i nie 
popełniając większych błędów, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię, a także pyta o 
opinię na temat wartości 
prezentowanych w mediach. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię, a także pyta o opinię na temat 
wartości prezentowanych w mediach; 
nieliczne popełnione błędy językowe 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń wyraża swoją opinię, a także pyta 
o opinię na temat wartości 
prezentowanych w mediach, popełniając 
dość liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię, a 
także pyta o opinię na temat wartości 
prezentowanych w mediach, popełniając 
liczne błędy językowe, które znacznie 
zakłócają komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje związane 
z preferencjami dotyczącymi 
przerażających rzeczy, ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z preferencjami 
dotyczącymi przerażających rzeczy, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z preferencjami 
dotyczącymi przerażających rzeczy, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane z 
preferencjami dotyczącymi 
przerażających rzeczy, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
rozprawka 

Uczeń pisze rozprawkę na temat 
sytuacji, w których mówienie kłamstw 
jest usprawiedliwione, przedstawiając 
logiczne i spójne argumenty wspierane 
dodatkowymi wyjaśnieniami i/lub 
przykładami, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze rozprawkę na temat 
sytuacji, w których mówienie kłamstw 
jest usprawiedliwione, przedstawiając 
w miarę logiczne i spójne argumenty 
wspierane dodatkowymi wyjaśnieniami 
i/lub przykładami , popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze rozprawkę na temat 
sytuacji, w których mówienie kłamstw 
jest usprawiedliwione, przedstawiając 
argumenty, które często są niespójne i 
nielogiczne i rzadko poparte 
dodatkowymi wyjaśnieniami i/lub 
przykładami, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 

Uczeń pisze rozprawkę na temat sytuacji, 
w których mówienie kłamstw jest 
usprawiedliwione, przedstawiając 
nielogiczne i niespójne argumenty nie 
poparte dodatkowymi wyjaśnieniami i/lub 
przykładami, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 
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wypowiedzi. 

UNIT 8 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 8 (nazwy klęsk 
żywiołowych, słownictwo związane z 
konfliktami wewnętrznymi i 
międzynarodowymi, polityką społeczną i 
gospodarką, klimatem, zagrożeniami i 
ochroną środowiska, organizacjami 
społecznymi, charytatywnymi i 
międzynarodowymi, technologią 
informacyjno-komunikacyjną); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się łącznikami, wyrażeniami 
stosowanymi w dyskusji, kolokacjami 
dotyczącymi protestów, wyrażeniami 
służącymi do podawania tematu, 
przedstawiania drugiej strony problemu, 
kolejnych argumentów i 
podsumowywania, wyrażeniami 
służącymi do wyrażania zdecydowanych 
poglądów i do odrzucania przeciwnych 
argumentów; poprawnie stosuje 
czasowniki złożone, drugi i trzeci tryb 
warunkowy, mieszane tryby warunkowe, 
wyrazy używane zamiast if , zdania 
przydawkowe niedefiniujące i 
konstrukcje zdań z bezokolicznikiem lub 
imiesłowem czasu 
teraźniejszego/przeszłego. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 8 
(nazwy klęsk żywiołowych, słownictwo 
związane z konfliktami wewnętrznymi i 
międzynarodowymi, polityką 
społeczną i gospodarką, klimatem, 
zagrożeniami i ochroną środowiska, 
organizacjami społecznymi, 
charytatywnymi i międzynarodowymi, 
technologią informacyjno-
komunikacyjną); na ogół poprawnie 
posługuje się łącznikami, wyrażeniami 
stosowanymi w dyskusji, kolokacjami 
dotyczącymi protestów, wyrażeniami 
służącymi do podawania tematu, 
przedstawiania drugiej strony 
problemu, kolejnych argumentów i 
podsumowywania, wyrażeniami 
służącymi do wyrażania 
zdecydowanych poglądów i do 
odrzucania przeciwnych argumentów; 
stosuje czasowniki złożone, drugi i 
trzeci tryb warunkowy, mieszane tryby 
warunkowe, wyrazy używane zamiast 
if , zdania przydawkowe niedefiniujące 
i konstrukcje zdań z bezokolicznikiem 
lub imiesłowem czasu 
teraźniejszego/przeszłego, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 8 (nazwy 
klęsk żywiołowych, słownictwo związane 
z konfliktami wewnętrznymi i 
międzynarodowymi, polityką społeczną i 
gospodarką, klimatem, zagrożeniami i 
ochroną środowiska, organizacjami 
społecznymi, charytatywnymi i 
międzynarodowymi, technologią 
informacyjno-komunikacyjną); nie 
zawsze poprawnie posługuje się 
łącznikami, wyrażeniami stosowanymi w 
dyskusji, kolokacjami dotyczącymi 
protestów, wyrażeniami służącymi do 
podawania tematu, przedstawiania 
drugiej strony problemu, kolejnych 
argumentów i podsumowywania, 
wyrażeniami służącymi do wyrażania 
zdecydowanych poglądów i do 
odrzucania przeciwnych argumentów; 
stosuje czasowniki złożone, drugi i trzeci 
tryb warunkowy, mieszane tryby 
warunkowe, wyrazy używane zamiast if , 
zdania przydawkowe niedefiniujące i 
konstrukcje zdań z bezokolicznikiem lub 
imiesłowem czasu 
teraźniejszego/przeszłego, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 8 (nazwy klęsk żywiołowych, 
słownictwo związane z konfliktami 
wewnętrznymi i międzynarodowymi, 
polityką społeczną i gospodarką, 
klimatem, zagrożeniami i ochroną 
środowiska, organizacjami społecznymi, 
charytatywnymi i międzynarodowymi, 
technologią informacyjno-
komunikacyjną); popełniając bardzo 
liczne błędy posługuje się łącznikami, 
wyrażeniami stosowanymi w dyskusji, 
kolokacjami dotyczącymi protestów, 
wyrażeniami służącymi do podawania 
tematu, przedstawiania drugiej strony 
problemu, kolejnych argumentów i 
podsumowywania, wyrażeniami 
służącymi do wyrażania zdecydowanych 
poglądów i do odrzucania przeciwnych 
argumentów; stosuje czasowniki złożone, 
drugi i trzeci tryb warunkowy, mieszane 
tryby warunkowe, wyrazy używane 
zamiast if , zdania przydawkowe 
niedefiniujące i konstrukcje zdań z 
bezokolicznikiem lub imiesłowem czasu 
teraźniejszego/przeszłego, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące osób, miejsc i 
zjawisk występujących lub opisanych w 
nagraniu, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie dobiera osoby do 
zdań opisujących ich opinie i uczucia. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące osób, miejsc i 
zjawisk występujących lub opisanych 
w nagraniu, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół poprawnie dobiera 
osoby do zdań opisujących ich opinie i 
uczucia. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
osób, miejsc i zjawisk występujących lub 
opisanych w nagraniu, popełniając dość 
liczne błędy; dobierając osoby do zdań 
opisujących ich opinie i uczucia, 
popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
osób, miejsc i zjawisk występujących lub 
opisanych w nagraniu, popełnia przy tym 
liczne błędy; dobierając osoby do zdań 
opisujących ich opinie i uczucia, popełnia 
bardzo liczne błędy. 
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących wizerunku 
młodzieży w mediach i kampanii 
internetowych na rzecz ochrony 
środowiska; nie popełnia większych 
błędów przy dobieraniu brakujących 
zdań do luk w tekście; z łatwością 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu.  

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących wizerunku 
młodzieży w mediach i kampanii 
internetowych na rzecz ochrony 
środowiska, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół poprawnie rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, popełnia pewne 
błędy przy dobieraniu brakujących 
zdań do luk w tekście; określa główną 
myśl tekstu/poszczególnych części 
tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących wizerunku młodzieży w 
mediach i kampanii internetowych na 
rzecz ochrony środowiska, popełniając 
liczne błędy; nie zawsze poprawnie 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; nie zawsze poprawnie określa 
myśl główną tekstu/poszczególnych 
części tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
wizerunku młodzieży w mediach i 
kampanii internetowych na rzecz ochrony 
środowiska, popełniając bardzo liczne 
błędy; nieudolnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; z 
trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby 
przedstawione w tekście i ich działania, 
stosując różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające plakaty 
używane w kampanii na rzecz ochrony 
środowiska. 

Uczeń opisuje osoby przedstawione w 
tekście i ich działania, stosując w 
miarę urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające plakaty używane w 
kampanii na rzecz ochrony 
środowiska, nieliczne błędy na ogół 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje osoby przedstawione w 
tekście i ich działania, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe, w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację; opisuje 
ilustracje przedstawiające plakaty 
używane w kampanii na rzecz ochrony 
środowiska, stosując ograniczony zakres 
słownictwa i popełniając liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje osoby przedstawione w 
tekście i ich działania, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające plakaty używane w 
kampanii na rzecz ochrony środowiska, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat zmian 
klimatycznych i działań na rzecz ochrony 
środowiska oraz wizerunku młodych 
ludzi w mediach, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat zmian klimatycznych i 
działań na rzecz ochrony środowiska 
oraz wizerunku młodych ludzi w 
mediach, popełniając błędy językowe, 
na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
zmian klimatycznych i działań na rzecz 
ochrony środowiska oraz wizerunku 
młodych ludzi w mediach, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat zmian klimatycznych i działań na 
rzecz ochrony środowiska oraz wizerunku 
młodych ludzi w mediach, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje i opinie 
związane z sytuacjami z życia 
codziennego i problemami globalnymi, 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z sytuacjami z 
życia codziennego i problemami 
globalnymi, popełniając nieliczne błędy 
językowe, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z sytuacjami z 
życia codziennego i problemami 
globalnymi, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane z sytuacjami 
z życia codziennego i problemami 
globalnymi, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
rozprawka 

Uczeń pisze rozprawkę na temat 
protestu jako bardziej skutecznego 
środka przekazu niż głosowanie, 
przedstawiając logiczne i spójne 
argumenty wspierane dodatkowymi 
wyjaśnieniami i/lub przykładami, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze rozprawkę na temat 
protestu jako bardziej skutecznego 
środka przekazu niż głosowanie, 
przedstawiając w miarę logiczne i 
spójne argumenty wspierane 
dodatkowymi wyjaśnieniami i/lub 
przykładami , popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze rozprawkę na temat 
protestu jako bardziej skutecznego 
środka przekazu niż głosowanie, 
przedstawiając argumenty, które często 
są niespójne i nielogiczne i rzadko 
poparte dodatkowymi wyjaśnieniami i/lub 
przykładami, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze rozprawkę na temat protestu 
jako bardziej skutecznego środka 
przekazu niż głosowanie, przedstawiając 
nielogiczne i niespójne argumenty nie 
poparte dodatkowymi wyjaśnieniami i/lub 
przykładami, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 



 54 

UNIT 9  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 9 (nazwy rodzajów 
sklepów, słownictwo związane z 
zakupami, reklamą, sprzedawaniem i 
kupowaniem, przestępczością, 
gospodarką, ochroną środowiska i 
obsługą i korzystaniem z podstawowych 
urządzeń technicznych); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się 
idiomami dotyczącymi pieniędzy, 
wyrażeniami stosowanymi do 
prowadzenia dyskusji, ostrożnego 
wyrażania i uzasadniania opinii i do 
przedstawiania opinii i faktów; poprawnie 
stosuje emfazę, imiesłowowe 
równoważniki zdań, czasy teraźniejsze, 
czasy przeszłe, spójniki i przyimki oraz 
czas present perfect simple i present 
perfect continuous. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 9 
(nazwy rodzajów sklepów, słownictwo 
związane z zakupami, reklamą, 
sprzedawaniem i kupowaniem, 
przestępczością, gospodarką, ochroną 
środowiska i obsługą i korzystaniem z 
podstawowych urządzeń 
technicznych); na ogół poprawnie 
posługuje się idiomami dotyczącymi 
pieniędzy, wyrażeniami stosowanymi 
do prowadzenia dyskusji, ostrożnego 
wyrażania i uzasadniania opinii i do 
przedstawiania opinii i faktów; stosuje 
emfazę, imiesłowowe równoważniki 
zdań, czasy teraźniejsze, czasy 
przeszłe, spójniki i przyimki oraz czas 
present perfect simple i present 
perfect continuous, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 9 (nazwy 
rodzajów sklepów, słownictwo związane 
z zakupami, reklamą, sprzedawaniem i 
kupowaniem, przestępczością, 
gospodarką, ochroną środowiska i 
obsługą i korzystaniem z podstawowych 
urządzeń technicznych); nie zawsze 
poprawnie posługuje się idiomami 
dotyczącymi pieniędzy, wyrażeniami 
stosowanymi do prowadzenia dyskusji, 
ostrożnego wyrażania i uzasadniania 
opinii i do przedstawiania opinii i faktów; 
stosuje emfazę, imiesłowowe 
równoważniki zdań, czasy teraźniejsze, 
czasy przeszłe, spójniki i przyimki oraz 
czas present perfect simple i present 
perfect continuous, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 9 (nazwy rodzajów sklepów, 
słownictwo związane z zakupami, 
reklamą, sprzedawaniem i kupowaniem, 
przestępczością, gospodarką, ochroną 
środowiska i obsługą i korzystaniem z 
podstawowych urządzeń technicznych); 
popełniając bardzo liczne błędy posługuje 
się idiomami dotyczącymi pieniędzy, 
wyrażeniami stosowanymi do 
prowadzenia dyskusji, ostrożnego 
wyrażania i uzasadniania opinii i do 
przedstawiania opinii i faktów; stosuje 
emfazę, imiesłowowe równoważniki zdań, 
czasy teraźniejsze, czasy przeszłe, 
spójniki i przyimki oraz czas present 
perfect simple i present perfect 
continuous, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące zakupów osób 
występujących lub opisanych w 
nagraniu, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie dobiera osoby do 
zdań opisujących ich okazyjne zakupy. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące zakupów osób 
występujących lub opisanych w 
nagraniu, popełniając nieliczne błędy; 
na ogół poprawnie dobiera osoby do 
zdań opisujących ich okazyjne zakupy. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
zakupów osób występujących lub 
opisanych w nagraniu, popełniając dość 
liczne błędy; dobierając osoby do zdań 
opisujących ich okazyjne zakupy, 
popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
zakupów osób występujących lub 
opisanych w nagraniu, popełnia przy tym 
liczne błędy; dobierając osoby do zdań 
opisujących ich okazyjne zakupy, 
popełnia bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących reklamy i jej 
wpływu na odbiorców; z łatwością 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących reklamy i jej 
wpływu na odbiorców, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia pewne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących reklamy i jej wpływu na 
odbiorców, popełniając liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami 
tekstu, popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
reklamy i jej wpływu na odbiorców, 
popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej - 
projekt  

Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat wybranego przez siebie 
produktu w formie reklamy, stosując 
szeroki zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 

Uczeń wypowiada się na temat 
wybranego przez siebie produktu w 
formie reklamy, stosując zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 

Uczeń wypowiada się na temat 
wybranego przez siebie produktu w 
formie reklamy, ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając liczne błędy językowe, 

Uczeń wypowiada się na temat 
wybranego przez siebie produktu w 
formie reklamy, stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych popełniając bardzo liczne 
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sporadycznie błędy, niezakłócające 
komunikacji; wypowiedź jest adekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi nie potrzebuje lub rzadko 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

dość liczne błędy niezakłócające lub 
zakłócające w niewielkim stopniu 
komunikację; wypowiedź jest 
częściowo nieadekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi 
czasami potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

zakłócające komunikację; wypowiedź 
jest często nieadekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi często 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację; 
wypowiedź jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi potrzebuje bardzo 
dużej pomocy nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje sklepy i 
towary, które zakupił, stosując 
różnorodne słownictwo, nie popełniając 
większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające różnorodne 
towary w przedstawionych sklepach i 
placówkach handlowych. 

Uczeń opisuje sklepy i towary, które 
zakupił,, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające różnorodne towary w 
przedstawionych sklepach i 
placówkach handlowych, nieliczne 
błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje sklepy i towary, które 
zakupił,, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację; opisuje ilustracje 
przedstawiające różnorodne towary w 
przedstawionych sklepach i placówkach 
handlowych, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i popełniając liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje sklepy i towary, które 
zakupił,, stosując bardzo ograniczoną 
ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi; nieudolnie 
opisuje ilustracje przedstawiające 
różnorodne towary w przedstawionych 
sklepach i placówkach handlowych, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
pieniędzy, konsumpcjonizmu i 
okazyjnych zakupów, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat pieniędzy, 
konsumpcjonizmu i okazyjnych 
zakupów, popełniając błędy językowe, 
na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
pieniędzy, konsumpcjonizmu i 
okazyjnych zakupów, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat pieniędzy, konsumpcjonizmu i 
okazyjnych zakupów, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia z przeszłości dotyczące 
zakupów, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne i nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń opisuje wydarzenia z 
przeszłości dotyczące zakupów, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości 
dotyczące zakupów, popełniając dość 
liczne błędy językowe, częściowo 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje wydarzenia z 
przeszłości dotyczące zakupów, 
popełniając liczne błędy językowe, 
znacznie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
wyrażanie opinii, pytanie o opinię 

Uczeń w sposób płynny, stosując 
urozmaicone słownictwo i nie 
popełniając większych błędów, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię, a także pyta o 
opinię na temat konsumpcyjnego trybu 
życia. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię, a także pyta o opinię na temat 
konsumpcyjnego trybu życia; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń wyraża swoją opinię, a także pyta 
o opinię na temat konsumpcyjnego trybu 
życia, popełniając dość liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię, a 
także pyta o opinię na temat 
konsumpcyjnego trybu życia, popełniając 
liczne błędy językowe, które znacznie 
zakłócają komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje i opinie 
związane z kampaniami reklamowymi i 
ich wpływem na wybory ludzi dotyczące 
zakupów, ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z kampaniami 
reklamowymi i ich wpływem na wybory 
ludzi dotyczące zakupów, popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z kampaniami 
reklamowymi i ich wpływem na wybory 
ludzi dotyczące zakupów, popełniając 
liczne błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane z 
kampaniami reklamowymi i ich wpływem 
na wybory ludzi dotyczące zakupów, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 
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Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
list formalny 

Uczeń pisze list formalny do redakcji na 
temat wzrostu liczby drobnych 
przestępstw w kontekście zakupów w 
sposób przejrzysty i logiczny, odnosząc 
się do opisanej sytuacji, uwzględniając 
cel wypowiedzi, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny do redakcji 
na temat wzrostu liczby drobnych 
przestępstw w kontekście zakupów w 
sposób w miarę przejrzysty i logiczny, 
odnosząc się w dużej mierze do 
opisanej sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny do redakcji na 
temat wzrostu liczby drobnych 
przestępstw w kontekście zakupów w 
sposób mało przejrzysty i nielogiczny, w 
niewielkim stopniu odnosząc się do 
opisanej sytuacji, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny do redakcji na 
temat wzrostu liczby drobnych 
przestępstw w kontekście zakupów w 
sposób chaotyczny i nielogiczny, nie 
odnosząc się do opisanej sytuacji lub 
robiąc to w niewielkim stopniu, nie 
uwzględniając celu wypowiedzi, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 
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New Matura Explorer 

wyd. Nowa Era 

Poziom:  

Pre –Intermediate 
 

MODULE 1: MY GENERATION  

Zakres tematów: Życie towarzyskie  

Strategie: Uzyskiwanie informacji  

Kultura: Neighbourhoods 

 

Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Gramatyka  

 Uczeń zna niektóre 

zasady konstrukcji i 

zastosowań czasów 

present simple i 

present continuous, 

często ma jednak 

problem z wyborem 

właściwego czasu w 

zależności od 
kontekstu. 

 Popełnia liczne błędy 

w odmianie 

czasowników w 

czasie present simple, 

zwłaszcza w zdaniach 

pytających i 

przeczących. 

 W zdaniach w czasie 

present continuous 

często zapomina o 

 Uczeń zna zasady 

konstrukcji i 
zastosowań czasów 

present simple i 

present continuous,, 

czasami ma jednak 

problem z wyborem 

właściwego czasu w 

zależności od 

kontekstu. 

 Czasami popełnia 

błędy w odmianie 

czasowników w 

czasie present simple, 

zwłaszcza w zdaniach 

pytających i 

przeczących. 

 W zdaniach w czasie 

present continuous 

czasami zapomina o 

 Uczeń zna zasady 

konstrukcji i 
zastosowań czasów 

present simple i 

present continuous 

oraz na ogół 

poprawnie wybiera 

właściwy czas w 

zależności od 

kontekstu. 

 Na ogół poprawnie 
odmienia czasowniki 

w czasie present 

simple we wszystkich 

typach zdań. 

 W zdaniach w czasie 

present continuous 

najczęściej poprawnie 

dobiera operator be do 

osoby oraz zazwyczaj 

 Uczeń opanował 
zasady konstrukcji i 

zastosowań czasów 

present simple i 

present continuous 

oraz bezbłędnie 

 Wybiera właściwy 

czas w zależności od 

kontekstu. 

 Bezbłędnie odmienia 

czasowniki w czasie 

present simple we 

wszystkich typach 

zdań. 

 W zdaniach w czasie 
present continuous 

bezbłędnie stosuje 

odpowiedni operator 

be oraz zawsze 

pamięta o końcówce –
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

zastosowaniu 

operatora be 

lub/orazkońcówce–

ing. 

 Zna niektóre 
przysłówki 

częstotliwości 

charakterystyczne dla 

danego czasu, jednak 

popełnia liczne błędy, 

szczególnie w 

otwartych 

wypowiedziach. 

 Zna niektóre zasady 
zastosowania 

czasowników 

statycznych (stative 

verbs), jednak często 

zdarza mu się dobrać 

błędną formę tych 

czasowników. 

zastosowaniu 

operatora be lub/oraz 

końcówce –ing 

 Zna kilka 

przysłówków 

częstotliwości 

charakterystycznych 

dla danego czasu 

wprowadzonych w 

module, jednak 

czasami popełnia 

błędy, szczególnie w 

otwartych 

wypowiedziach. 

 Zna większość zasad 

zastosowania 

czasowników 

statycznych (stative 

verbs), jednak 

czasami zdarza mu się 

dobrać błędną formę 

tych czasowników 

pamięta o końcówce 

ing 

 Zna i na ogół 

poprawnie stosuje 

większość 

wprowadzonych w 

module przysłówków 

częstotliwości 

charakterystycznych 

dla danego czasu. 

 Zna zasady 

zastosowania 

czasowników 

statycznych (stative 

verbs) i na ogół 

poprawnie stosuje je 

w praktyce 

ing. 

 Zna i bezbłędnie 

stosuje wszystkie 

wprowadzone w 

module przysłówki 

częstotliwości 

charakterystyczne dla 

danego czasu. 

• Zna zasady 
zastosowania 

czasowników 

statycznych (stative 

verbs) i nie popełnia 

błędów w ich 

stosowaniu. 

 

Leksyka  

 Zna kilka poznanych 

w module 

przymiotników 

opisujących 

osobowość i charakter 

człowieka, z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

stosuje je w praktyce. 

 Uczeń zna 

podstawowe 

słownictwo z zakresu 

 Zna i samodzielnie 

stosuje w praktyce 

kilka poznanych w 

module 

przymiotników 

opisujących 

osobowość i charakter 

człowieka. 

 Uczeń zna 

podstawowe 

słownictwo z zakresu 

 Zna i na ogół 

poprawnie stosuje w 

praktyce większość 

poznanych w module 

przymiotników 

opisujących 

osobowość i charakter 

człowieka. 

 Uczeń opanował 

większość 

wprowadzonego w 

 Zna i bezbłędnie 

stosuje je w praktyce 

wszystkie poznane w 

module przymiotniki 

opisujące osobowość i 

charakter człowieka, 

 Uczeń w pełni 

opanował 

wprowadzone w 

module słownictwo z 

zakresu życia 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

życia towarzyskiego i 

z niewielką pomocą 

nauczyciela/kolegów 

próbuje określić 

niektóre relacje 

pomiędzy osobami z 

którymi utrzymuje 

kontakty towarzyskie. 

 Zna podstawowe 

przedstawione w 

module słownictwo 

służące do opisu 

zainteresowań i 

sposobów spędzania 

wolnego czasu i z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

stosuje je w praktyce. 

 Zna nieliczne 
określenia i zwroty 

związane z różnymi 
formami aktywności 

fizycznej. 

 

życia towarzyskiego i 

samodzielnie oraz 

częściowo poprawnie 

określa relacje 

pomiędzy osobami z 

którymi utrzymuje 

kontakty towarzyskie. 

 Zna i w miarę 

poprawnie 

samodzielnie stosuje 

w praktyce wybrane 

słownictwo służące do 

opisu zainteresowań i 

sposobów spędzania 

wolnego czasu. 

 Zna i częściowo 

poprawnie stosuje 

ponad połowę 

poznanych w module 

określeń i zwrotów 

związanych z różnymi 

formami aktywności 

fizycznej. 

 

 

module słownictwa z 

zakresu życia 

towarzyskiego. W 

miarę poprawnie 

określa relacje 

pomiędzy osobami z 

którymi utrzymuje 

kontakty towarzyskie. 

 Dysponuje dość 

bogatym zasobem 

przedstawionego w 

module słownictwa 

służącego do opisu 

zainteresowań i 

sposobów spędzania 

wolnego czasu oraz 

poprawnie stosuje je 

w praktyce. 

 Zna i na ogół 
poprawnie stosuje w 

praktyce większość 

poznanych w module 

określeń i zwrotów 

związanych z różnymi 

formami aktywności 

fizycznej. 

towarzyskiego, 

swobodnie określa 

relacje pomiędzy 

osobami, z którymi 

utrzymuje kontakty 

towarzyskie. 

 Dysponuje pełnym 

zasobem 

przedstawionego w 

module słownictwa 

służącego do opisu 

zainteresowań i 

sposobów spędzania 

wolnego czasu, 

swobodnie oraz 

bezbłędnie stosuje je 

w praktyce. 

 Zna i bezbłędnie 
stosuje w praktyce 

wszystkie poznane w 

module określenia i 

zwroty związane z 

różnymi formami 

aktywności fizycznej. 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Słuchanie  

 Uczeń rozumie 

ogólny sens 

usłyszanego 

komunikatu, jednak 

często ma trudności z 

poprawnym 

uzupełnianiem tabeli 

brakującymi 

informacjami. 

 Rozumie sens ogólny 
wysłuchanego dialogu 

i częściowo 

poprawnie zaznacza 

tematy poruszane w 

trakcie rozmowy. Z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uzupełnia luki w 

dialogu. 

 Wychwytuje z dialogu 

nieliczne informacje 

szczegółowe na temat 

kursu wspinaczki i z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

udziela odpowiedzi na 

pytania związane z 

zadaniem 

 Uczeń rozumie 

ogólny sens 

usłyszanego 

komunikatu, 
częściowo poprawnie 

uzupełnia tabelę 

brakującymi 

informacjami. 

 Rozumie sens ogólny 

wysłuchanego dialogu 

i w miarę poprawnie 

zaznacza tematy 

poruszane w trakcie 

rozmowy. 

Samodzielnie, choć 

nie zawsze poprawnie, 

uzupełnia luki w 

dialogu. 

 Wychwytuje z dialogu 
niektóre informacje 

szczegółowe na temat 

kursu wspinaczki i 

samodzielnie, choć z 

błędami, udziela 

odpowiedzi na pytania 

związane z zadaniem. 

 

 Uczeń rozumie 

ogólny sens 

usłyszanego 

komunikatu i w 

większości 

przypadków 

poprawnie uzupełnia 

tabelę brakującymi 

informacjami. 

 Rozumie sens ogólny 
wysłuchanego dialogu 

i na ogół poprawnie 

zaznacza tematy 

poruszane w trakcie 

rozmowy oraz 

poprawnie uzupełnia 

luki w dialogu. 

 Wychwytuje  z 
dialogu większość 

informacji 

szczegółowych na 

temat kursu 

wspinaczki i w 

większości poprawnie 

udziela odpowiedzi na 

pytania związane z 

zadaniem  

 Uczeń rozumie 

ogólny sens 

komunikatu. 

Bezbłędnie uzupełnia 
tabelę brakującymi 

informacjami. 

 Rozumie sens ogólny 
wysłuchanego dialogu 

i bezbłędnie zaznacza 

tematy poruszane w 

trakcie rozmowy. 

Bezbłędnie uzupełnia 

luki w dialogu. 

 Wychwytuje z dialogu 

wszystkie informacje 

szczegółowe na temat 

kursu wspinaczki i 

bezbłędnie udziela 

odpowiedzi na pytania 

związane z zadaniem. 

 

 

Czytanie  

 Uczeń rozumie tylko 

niektóre fragmenty 

czytanego tekstu. Nie 

zna wielu 
występujących w nim 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny tekstu i 

niektóre informacje 

szczegółowe, pomimo 
że nie zna niektórych 

 Uczeń rozumie sens 
ogólny czytanego 

tekstu, potrafi 

wydobyć większość 

występujących w nim 

 Uczeń w pełni 

rozumie sens 

czytanego tekstu, 

potrafi wydobyć 
wszystkie zawarte w 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

słów. Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

udziela częściowo 

poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

związane z tekstem. 

 Na podstawie 
przeczytanego tekstu, 

z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

dobiera nazwy miast 

(Berlin, London, San 

Francisco) do 

niektórych pytań w 

zadaniu 

słów. Samodzielnie 

udziela częściowo 

poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

związane z tekstem. 

 Na podstawie 
przeczytanego tekstu, 

samodzielnie, ale nie 

zawsze poprawnie, 

dobiera nazwy miast 

(Berlin, London, San 

Francisco) do pytań w 

zadaniu. 

 

informacji 

kluczowych, udziela 

w większości pełnych 

odpowiedzi na pytania 

związane z tekstem. 

 Na ogół poprawnie 

dobiera nazwy miast 

(Berlin, London, San 

Francisco) do pytań w 

zadaniu. 

 

nim informacje 

kluczowe, udziela 

wyczerpujących 

odpowiedzi na pytania 

związane z tekstem. 

 Bezbłędnie dobiera 

nazwy miast (Berlin, 

London, San 

Francisco) do pytań w 

zadaniu 

Wyszukiwanie 

określonych informacji 

(prawda/ fałsz) 

 

 Kierując się 

wskazówkami 

nauczyciela, potrafi 

czasem stwierdzić, 

czy informacje 

zawarte w zadaniu są 

zgodne z treścią 

tekstu, ale ma 

problemy ze 

wskazaniem 

fragmentów 

potwierdzających i 

uzasadniających 

wybór odpowiedzi 

 Uczeń w większości 

przypadków 

poprawnie stwierdza, 

czy informacje 

zawarte w zadaniu są 

zgodne z treścią tekstu 

oraz wskazuje 

niektóre fragmenty 

potwierdzające i 

uzasadniające wybór 

odpowiedzi 

 Uczeń poprawnie 

stwierdza, czy 

informacje zawarte w 

zadaniu są zgodne z 

treścią tekstu oraz 

wskazuje większość 

fragmentów 

potwierdzających i 

uzasadniających 

wybór odpowiedzi 

 Uczeń bezbłędnie 

stwierdza, czy 

informacje zawarte w 

zadaniu są zgodne z 

treścią tekstu. Bez 

trudu wskazuje 

fragmenty 

potwierdzające 

uzasadniające wybór 

odpowiedzi 

Pisanie  

 Uczeń częściowo 

poprawnie pisze swój 

profil osobowy na 

blogu. Zachowuje 

 Uczeń w miarę 

poprawnie pisze swój 

profil osobowy na 

blogu. Zachowuje 

 Uczeń pisze 
poprawny pod 

względem 

stylistycznym i 

 Uczeń sprawnie pisze 

swój profil osobowy 

na blogu, który jest w 

pełni poprawny pod 



 62 

Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

wymagany styl 

nieformalny, jednak 

używa bardzo ubogich 

struktur leksykalno- 

gramatycznych i 

popełnia liczne błędy 

językowe. 

Wypowiedź jest 

niespójna i często 

chaotyczna, 

zazwyczaj brakuje w 

niej niektórych 

elementów 

wynikających z 

polecenia 

wymagany styl 

nieformalny, jednak 

używa stosunkowo 

ubogich struktur 

leksykalno- 

gramatycznych oraz 

popełnia różnego 

rodzaju błędy 

językowe. W 

wypowiedzi może 

brakować niektórych 

elementów 

wynikających z 

polecenia 

językowym swój 

profil osobowy na 

blogu. Stosuje dość 

bogatą leksykę, (m.in. 

poznane spójniki) 

oraz zachowuje 

wymagany styl 

nieformalny. 

 Może popełnić kilka 

drobnych błędów, 

które nie zakłócają 

jednak komunikacji. 

Wypowiedź zawiera 

większość elementów 

podanych w treści 

polecenia. 

względem 

stylistycznym i 

językowym. Stosuje 

bogatą leksykę (m.in. 

poznane spójniki) 

oraz zachowuje 

wymagany styl 

nieformalny. 

Wypowiedź jest 

zgodna z tematem i 

zawiera wszystkie 

elementy podane w 

treści polecenia. 

Mówienie/ wymowa  

 Używając bardzo 

prostych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych oraz z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów, 

krótko opowiada o 

swoich 

zainteresowaniach. 

Popełnia liczne błędy, 

które często zakłócają 

komunikację. 

 Z pomocą 
nauczyciela/kolegów 

odgrywa rolę w 

rozmowie z 

zagranicznym 

 Uczeń samodzielnie 

opowiada o swoich 

zainteresowaniach 

oraz o nietypowym 

hobby znajomej 

osoby. Używa 

nieskomplikowanych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych oraz 

popełnia błędy, które 

czasami zakłócają 

komunikację. 

 Samodzielnie 
odgrywa rolę w 

rozmowie z 

zagranicznym 

gościem uzyskując 

 Uczeń, używając 

poznanych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych, na 

ogół poprawnie 

opowiada o swoich 

zainteresowaniach 

oraz o nietypowym 

hobby znajomej 

osoby. Sporadycznie 

popełnia drobne 

błędy, które nie 

zakłócają 

komunikacji. 

 Odgrywając rolę w 
rozmowie z 

zagranicznym 

 Bezbłędnie używając 

poznanych struktur 
leksykalno- 

gramatycznych, uczeń 

swobodnie opowiada 

o swoich 

zainteresowaniach 

oraz o nietypowym 

hobby znajomej 

osoby. 

 Swobodnie i 

bezbłędnie odgrywa 

rolę w rozmowie z 

zagranicznym 

gościem uzyskując 

wyczerpujące 

informacje o swoim 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

gościem uzyskując 

niektóre informacje o 

swoim rozmówcy 

oraz jego 

zainteresowaniach 

i/lub przekazując 

analogiczne 

informacje o sobie.  

 Ma problemy z 
prawidłowym 

formułowaniem pytań 

oraz z udzielaniem 

właściwych 

odpowiedzi. 

 Z pomocą 
nauczyciela/kolegów 

formułuje prostą i 

krótką opinię na temat 
roli internetu w życiu 

nastolatków. Ma 

problemy z jej 

uzasadnieniem oraz z 

odpowiednią reakcją 

na wypowiedzi 

kolegów. 

 Z pomocą 
nauczyciela/kolegów, 

używając bardzo 

prostych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych, 

uzyskuje i przekazuje 

informacje 

większość 

wymaganych 

informacji o swoim 

rozmówcy oraz jego 

zainteresowaniach 

oraz przekazując 

analogiczne 

informacje o sobie. 

Czasami popełnia 

błędy, zwłaszcza przy 

formułowaniu pytań. 

• Samodzielnie choć z 

błędami językowymi, 

formułuje opinię na 

temat roli internetu w 

życiu nastolatków, 

choć czasami nie 

potrafi jej uzasadnić. 

Zazwyczaj 

odpowiednio reaguje 

na wypowiedzi 

kolegów. 

 Samodzielnie, jednak 

niepewnie i za 

pomocą dość prostych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych 

uzyskuje i przekazuje 

informacje 

dotyczących kursów i 

zajęć dodatkowych. 

 Samodzielnie 

gościem, w 

większości poprawnie 

uzyskuje wymagane 

informacje o swoim 

rozmówcy i jego 

zainteresowaniach 

oraz przekazuje 

analogiczne 

informacje o sobie. 

 W większości 

poprawnie formułuje 
opinię na temat roli 

internetu w życiu 

nastolatków oraz 
potencjalnych 

zagrożeń z tym 
związanych. 

Zazwyczaj potrafi 
uzasadnić swoje 

zdanie oraz 
prawidłowo reaguje 

na wypowiedzi 
kolegów. 

 Używa różnorodnych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych w celu 

uzyskania i 

przekazania 
informacji 

dotyczących kursów i 

zajęć dodatkowych. 

 Prowadzi w miarę 

swobodną rozmowę w 

rozmówcy i jego 

zainteresowaniach 

oraz przekazując 

analogiczne 

informacje o sobie. 

 Swobodnie formułuje 

opinię na temat roli 

internetu w życiu 

nastolatków oraz 

potencjalnych 

zagrożeń z tym 

związanych. Bez 

trudu uzasadnia swoje 

zdanie oraz w pełni 

prawidłowo reaguje 

na wypowiedzi 

kolegów. 

 Swobodnie i 
poprawnie uzyskuje i 

przekazuje informacje 

na temat dotyczących 

kursów i zajęć 

dodatkowych. 

 Podczas rozmowy w 
charakterze studenta 

kursu językowego w 

Wielkiej Brytanii, 

potrafi swobodnie, 

dokładnie i w pełni 

poprawnie 

przedstawić siebie i 

opisać swoje 

zainteresowania. 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

dotyczących kursów i 

zajęć dodatkowych. 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

wypowiada się w roli 

studenta kursu 

językowego w 

Wielkiej Brytanii. 

Używa prostych słów 

by przedstawić siebie 

i swoje 

zainteresowania. 

Wypowiedź jest 

bardzo chaotyczna i 

zawiera dużą liczbę 
błędów 

gramatycznych. 

prowadzi rozmowę w 

charakterze studenta 

kursu językowego w 

Wielkiej Brytanii, 

potrafi przedstawić 

siebie i opisać swoje 

zainteresowania. 

Wypowiedź jest 

jednak dość 

chaotyczna i zawiera 

błędy gramatyczne 

 

charakterze studenta 

kursu językowego w 

Wielkiej Brytanii, 

potrafi przedstawić 

siebie i opisać swoje 

zainteresowania, a 

drobne i nieliczne 

błędy, które popełnia, 

nie zakłócają 

komunikacji 

 

Rozmowa z 

odgrywaniem roli 

 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń prowadzi 

rozmowę. Porusza 

niektóre kwestie 

podane w poleceniu, 

nie rozwija żadnej z 

nich. Reaguje na 

niektóre wypowiedzi 

partnera. Stosuje 

bardzo ubogi zakres 

struktur leksykalno-

gramatycznych, liczne 

błędy językowe często 

zakłócają 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń prowadzi 

rozmowę. Porusza 

większość kwestii 

podanych w 

poleceniu, rozwija 

niektóre z nich. 

Reaguje na większość 

wypowiedzi partnera. 

Stosuje  ubogi zakres 

struktur leksykalno-

gramatycznych, dość 

liczne błędy językowe 

czasem zakłócają 

komunikację 

 Samodzielnie uczeń 

prowadzi rozmowę. 

Porusza wszystkie 

kwestie podane w 

poleceniu, rozwija 

większość z nich. 

Reaguje na wszystkie 

wypowiedzi partnera. 

Stosuje dość 

urozmaicony zakres 

struktur leksykalno-

gramatycznych, 

sporadyczne  błędy 

językowe nie 

zakłócają komunikacji 

 Samodzielnie uczeń 

prowadzi rozmowę. 

Porusza i rozwija 

wszystkie kwestie 

podane w poleceniu. 

Reaguje na wszystkie 

wypowiedzi partnera. 

Stosuje  urozmaicony 

zakres struktur 

leksykalno-

gramatycznych, nie 

popełnia błędów 

językowych  

zakłócających 

komunikację 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

komunikację 

 
Środki językowe 

 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

wybiera częściowo 

poprawnie 

słowa/wyrażenia, 

które uzupełniają luki 

w zdaniach 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

wybiera częściowo 

poprawnie 

słowa/wyrażenia, 

które uzupełniają luki 

w zdaniach 

 Samodzielnie  

wybiera na ogół 

poprawnie 

słowa/wyrażenia, 

które uzupełniają luki 

w zdaniach 

 Samodzielnie  

wybiera  poprawnie 

słowa/wyrażenia, 

które uzupełniają luki 

w zdaniach 

 

Rozmowa na podstawie 

ilustracji oraz odpowiedzi 

na 3 pytania 

 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń opisuje 

ilustrację na ogół 

pamiętając o 3 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi), 

odpowiada na 

niektóre pytania, nie 

rozwijając żadnego z 

nich, popełnia liczne 

błędy językowe, które 

często zakłócają 

komunikację 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń opisuje 

ilustrację pamiętając o 

3 elementach opisu 

(kto, gdzie, co robi), 

odpowiada na 

większość pytań, 

rozwijając niektóre  z 

nich, popełnia dość 

liczne błędy 

językowe, które 

czasem zakłócają 

komunikację 

 Samodzielnie uczeń 

opisuje ilustrację 

pamiętając o 3 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi), 

odpowiada na 

wszystkie pytania, 

rozwijając większość 

z nich, sporadyczne 

błędy językowe nie 

zakłócają komunikacji 

 Samodzielnie uczeń 

opisuje ilustrację 

pamiętając o 3 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi), 

odpowiada na 

wszystkie pytania i 

rozwija je, nie 

popełnia błędów 

językowych 

zakłócających 

komunikacji. 
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MODULE 2: SCIENCE  AND DISCOVERY 

Zakres tematów: Nauka i technika 

Strategie: Rozwijanie wypowiedzi ustnej i pisemnej 

Kultura: Columbus and the New World 

 

Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Gramatyka  

 Uczeń zna zasady 

zastosowań czasów 

past simple i past 

continuous, ale w 

praktyce ma często 

problemy z wyborem 

właściwego czasu. 

 Uczeń zna zasady 

konstrukcji zdań w 

czasach past simple i 

past continuous. 

Jednak popełnia 

liczne błędy w 

odmianie 

czasowników 

nieregularnych i/lub w 

doborze odpowiedniej 

końcówki –ed lub –d 

do czasowników 

regularnych. 

 W zdaniach w czasie 

past continuous 

zazwyczaj zapomina o 

operatorze be lub 

błędnie go dobiera 

oraz często zapomina 

o dodaniu końcówki 

ing do czasownika. 

 Uczeń zna zasady 

zastosowań czasów 

past simple i past 

continuous, ale w 

praktyce czasami ma 

problemy z wyborem 

właściwego czasu. 

 Uczeń zna zasady 

konstrukcji zdań w 

czasach past simple i 

past continuous, ale 

popełnia czasami 

błędy w odmianie 

czasowników 

nieregularnych i/lub w 

doborze odpowiedniej 

końcówki –ed lub –d 

do czasowników 

regularnych. 

 W zdaniach w czasie 

past continuous 

czasami zapomina o 

operatorze be lub 

błędnie go dobiera, ale 

zazwyczaj pamięta o 

dodaniu końcówki – 

ing do czasownika. 

 Ma czasami problem z 

 Uczeń zna zasady 

zastosowań czasów 

past simple i past 

continuous i w 

praktyce zazwyczaj 

wybiera właściwy 

czas. 

 Uczeń zna zasady 

konstrukcji zdań w 

czasach past simple i 

past continuous oraz 

formę przeszłą 

większości 

wprowadzonych w 

module czasowników 

nieregularnych. 

Zazwyczaj poprawnie 

dobiera końcówki –ed 

lub –d do 

czasowników 

regularnych. 

 W zdaniach w czasie 

past continuous 

stosuje odpowiedni 

operator be i pamięta 

o końcówce –ing 

czasownika. 

 Zazwyczaj rozróżnia 

 Uczeń zna zasady 

zastosowań czasów 

past simple i past 

continuous i w 

praktyce bezbłędnie 

wybiera właściwy 

czas. 

 Uczeń dobrze 

opanował i w pełni 

poprawnie konstruuje 

różne formy zdań w 

czasach past simple i 

past continuous. Zna i 

bezbłędnie stosuje w 

praktyce wymaganą 

formę przeszłą 

czasowników 

nieregularnych. Zna i 

bezbłędnie dobiera 

końcówki –ed lub –d 

do czasowników 

regularnych. 

 W zdaniach w czasie 

past continuous 

bezbłędnie stosuje 

odpowiedni operator 

be i pamięta o 

końcówce –ing 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 Ma problem z 

rozróżnieniem pytań o 

podmiot i dopełnienie. 

 

 

rozróżnieniem pytań o 

podmiot i o 

dopełnienie oraz z 

zastosowaniem zasad 

tworzenia tych pytań. 

pytania o podmiot i o 

dopełnienie i w miarę 

poprawnie stosuje w 

praktyce odpowiednie 

typy pytania. 

czasownika. 

 Zna i bezbłędnie 

stosuje w praktyce 

pytania o podmiot 

oraz o dopełnienie. 

Leksyka  

 Uczeń zna 

podstawowe 

słownictwo z zakresu 

nauki i techniki 

przedstawione w 

module i z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

próbuje opisać 

przebieg znanych 

badań naukowych 

 Dysponuje tylko 

podstawowym 

słownictwem 

służącym do opisu 

osób zajmujących się 

nauką i techniką oraz 

specyficznych 

czynności przez nie 

wykonywanych 

 Zna nieliczne 

określenia i zwroty 

związane z wymianą 

poglądów i 

wyrażaniem opinii, 

ma trudności ze 

stosowaniem tych 

wyrażeń w otwartych 

wypowiedziach. 

 Uczeń zna 

podstawowe 

słownictwo z zakresu 

nauki i techniki 

przedstawione w 

module i z dość 

licznymi błędami 

językowymi 

samodzielnie opisuje 

przebieg znanych 

badań naukowych. 

 Zna i w praktyce 

stosuje proste 

słownictwo służące do 

opisu osób 

zajmujących się nauką 

i techniką oraz 

specyficznych 

czynności przez nie 

wykonywanych. 

 Zna i częściowo 

poprawnie stosuje 

niektóre z poznanych 

w module określeń i 

zwrotów związanych 

z wymianą poglądów i 

wyrażaniem opinii. 

 Zna i częściowo 

 Uczeń opanował 

większość słownictwa 

z zakresu nauki i 

techniki 

przedstawionego w 

module. W miarę 

poprawnie opisuje 

przebieg znanych 

badań naukowych. 

 Zna i w praktyce 

stosuje większość 

poznanych wyrażeń w 

celu opisu osób 

zajmujących się nauką 

i techniką oraz 

specyficznych 

czynności przez nie 

wykonywanych. 

 Zna i na ogół 

poprawnie stosuje w 

praktyce większość 

poznanych w module 

określeń i zwrotów 

związanych z 

wymianą poglądów i 

wyrażaniem opinii. 

 Zna i na ogół 

poprawnie stosuje 

 Uczeń w pełni 

opanował słownictwo 

z zakresu nauki i 

techniki 

przedstawione w 

module. Swobodnie i 

poprawnie opisuje 

przebieg znanych 

badań naukowych. 

Bez trudu prezentuje 

istotę ważnych odkryć 

naukowych oraz 

wynalazków. 

 Zna i swobodnie oraz 

bezbłędnie stosuje w 

praktyce różnorodne 

wyrażenia w celu 

opisu osób 

zajmujących się nauką 

i techniką oraz 

specyficznych 

czynności przez nie 

wykonywanych. 

 Zna i bezbłędnie 

stosuje w praktyce 

wszystkie poznane w 

module określenia i 

zwroty związane z 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 Zna nieliczne poznane 

w module zwroty 

przydatne przy 

podejmowaniu decyzji 

o zakupie, ma 

trudności ze 

stosowaniem tych 

wyrażeń w otwartych 

wypowiedziach 

poprawnie stosuje 

niektóre z poznanych 

w module zwrotów 

przydatnych przy 

podejmowaniu decyzji 

o zakupie, np. 

proszenie o pomoc, 

wskazywanie 

poszukiwanego 

produktu/usługi. 

większość z 

poznanych w module 

zwrotów przydatnych 

przy podejmowaniu 

decyzji o zakupie, np. 

proszenie o pomoc, 

wskazywanie 

poszukiwanego 

produktu/usługi, 

wypowiadanie opinii 

o produkcie. 

wymianą poglądów i 

wyrażaniem opinii. 

 Zna i bezbłędnie 

stosuje wszystkie 

poznane zwroty 

przydatne przy 

podejmowaniu decyzji 

o zakupie 

Słuchanie  

 Na podstawie 

wysłuchanego 

nagrania i z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uzupełnia tekst 

niektórymi 

brakującymi 

informacjami 

 Uczeń w większości 

rozumie sens ogólny 

dialogu w sklepie z 

pamiątkami, ale ma 

trudności z 

wyłowieniem 

szczegółowych 

informacji. Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

odpowiada na pytania 

dotyczące dialogu. 

 Po obejrzeniu filmu, 

kierując się 

wskazówkami ze 

 Na podstawie 

wysłuchanego 

nagrania samodzielnie 

i częściowo 

poprawnie uzupełnia 

tekst brakującymi 

informacjami 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny dialogu w 

sklepie z pamiątkami 

oraz część informacji 

szczegółowych. 

Samodzielnie i 

częściowo poprawnie 

odpowiada na pytania 

dotyczące dialogu. 

 Po obejrzeniu filmu 

uczeń samodzielnie i 

częściowo poprawnie 

stwierdza, czy 

informacje zawarte w 

zadaniu są zgodne z 

 Na podstawie 

wysłuchanego 

nagrania w większości 

poprawnie uzupełnia 

tekst brakującymi 

informacjami 

 Uczeń rozumie ogólny 

sens dialogu w sklepie 

z pamiątkami oraz 

większość informacji 

szczegółowych. 

Zazwyczaj poprawnie 

odpowiada na pytania 

dotyczące dialogu. 

 Po obejrzeniu filmu 

uczeń w większości 

poprawnie stwierdza, 

czy informacje 

zawarte w zadaniu są 

zgodne z treścią filmu 

oraz wskazuje 

większość 

 Na podstawie 

wysłuchanego 

nagrania bezbłędnie 

uzupełnia tekst 

brakującymi 

informacjami. 

 Uczeń rozumie ogólny 

sens dialogu w sklepie 

z pamiątkami oraz 

wszystkie informacje 

szczegółowe. Bez 

trudu i w pełni 

poprawnie odpowiada 

na pytania dotyczące 

dialogu. 

 Po obejrzeniu filmu 

uczeń bezbłędnie 

stwierdza, czy 

informacje zawarte w 

zadaniu są zgodne z 

treścią filmu. Bez 

trudu wskazuje 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

strony nauczyciela, 

potrafi częściowo 

stwierdzić, czy 

informacje zawarte w 

zadaniu są zgodne z 

treścią filmu, ale ma 

problemy ze 

wskazaniem 

fragmentów 

uzasadniających 

wybór odpowiedzi. 

Krótko i częściowo 

poprawnie udziela 

odpowiedzi na 

niektóre pytania 

szczegółowe. 

Korzystając z listy 

słów i z pomocy 

nauczyciela/kolegów 

sporadycznie 

poprawnie uzupełnia 

luki w streszczeniu 

treścią filmu oraz 

wskazuje niektóre 

fragmenty 

uzasadniające wybór 

odpowiedzi. Krótko i 

poprawnie odpowiada 

na większość pytań 

szczegółowych. 

Korzystając z listy 

słów, poprawnie 

uzupełnia ponad 

połowę luk w 

streszczeniu 

 

kluczowych 

fragmentów 

uzasadniających 

wybór odpowiedzi. 

 Na ogół poprawnie 

odpowiada na 

większość pytań 

szczegółowych. 

Korzystając z listy 

słów, poprawnie 

uzupełnia większość 

luk w streszczeniu 

 

kluczowe fragmenty 

uzasadniające wybór 

odpowiedzi. 

Bezbłędnie 

odpowiada na 

wszystkie pytania 

szczegółowe. 

Korzystając z listy 

słów, bezbłędnie 

uzupełnia wszystkie 

luki w streszczeniu 

 

Wybór wielokrotny 

 Uczeń ma trudności z 

wyłowieniem 

szczegółowych 

informacji z 

wysłuchanego 

nagrania i wyborem 

prawidłowej 

odpowiedzi spośród 

kilku podanych 

możliwości 

 Uczeń częściowo 

poprawnie wyławia 

informacje 

szczegółowe z 

wysłuchanego 

nagrania i prawidłowo 

wybiera tylko niektóre 

odpowiedzi spośród 

kilku podanych 

możliwości. 

 Uczeń w większości 

poprawnie wyławia 

informacje 

szczegółowe z 

wysłuchanego 

nagrania i zazwyczaj 

prawidłowo dobiera 

odpowiedzi spośród 

kilku podanych 

możliwości 

 Uczeń bezbłędnie 

wyławia informacje 

szczegółowe z 

wysłuchanego 

nagrania i w pełni 

prawidłowo dobiera 

odpowiedzi spośród 

kilku podanych 

możliwości. 

Czytanie   Uczeń rozumie tylko  Uczeń rozumie  Uczeń na ogół  Uczeń w pełni 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

niektóre fragmenty 

czytanego tekstu. Nie 

zna znaczenia wielu 

występujących w nim 

słów. Z pomocą 

nauczyciela/ kolegów 

udziela odpowiedzi na 

część pytań 

szczegółowych. 

niektóre fragmenty 

czytanego tekstu, choć 

nie zna znaczenia 

niektórych słów. 

Samodzielnie udziela 

częściowo 

poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe 

rozumie sens 

czytanego tekstu, 

potrafi wydobyć 

większość informacji 

kluczowych w nim 

występujących i 

zazwyczaj udziela 

pełnych odpowiedzi 

na pytania. 

rozumie sens 

czytanego tekstu, 

potrafi wydobyć z 

niego wszystkie 

informacje kluczowe i 

swobodnie udziela 

prawidłowych i 

wyczerpujących 

odpowiedzi na pytania 

Dobieranie 

 Uczeń poprawnie 

dobiera nieliczne 

zdania usunięte z 

tekstu. Często 

potrzebuje pomocy 

nauczyciela /kolegów  

 Samodzielnie i 

częściowo poprawnie 

dobiera zdania 

usunięte z tekstu. 

 Poprawnie dobiera 

większość zdań 

usuniętych z tekstu. 

 Bezbłędnie dobiera 

wszystkie zdania 

usunięte z tekstu. 

Wyszukiwanie 

określonych informacji 

(prawda/ fałsz) 

 Z pomocą nauczyciela 

kolegów określa, czy 

informacje zawarte w 

treści zadania są 

zgodne z 

przeczytanym tekstem 

 Samodzielnie, ale 

tylko częściowo 

prawidłowo określa, 

czy informacje 

zawarte w treści 

zadania są zgodne z 

przeczytanym tekstem 

 Zazwyczaj poprawnie 

określa, czy 

informacje zawarte w 

treści zadania są 

zgodne z 

przeczytanym 

tekstem. 

 Bezbłędnie określa, 

czy informacje 

zawarte w treści 

zadania są zgodne z 

przeczytanym tekstem 

Środki językowe 

 Uczeń poprawnie 

wybiera nieliczne 

odpowiedzi, które 

logicznie i 

gramatycznie 

uzupełniają tekst.  

 Uczeń poprawnie 

wybiera nieliczne 

wypowiedzi 

uzupełniające mini 

dialogi. Często 

 Uczeń samodzielnie, 

ale tylko częściowo 

prawidłowo wybiera 

odpowiedzi, które 

logicznie i 

gramatycznie 

uzupełniają tekst.  

 Uczeń poprawnie 

wybiera niektóre 

wypowiedzi 

uzupełniające mini 

 Zazwyczaj poprawnie 

i samodzielnie 

wybiera odpowiedzi, 

które logicznie i 

gramatycznie 

uzupełniają tekst.  

 Uczeń poprawnie 

wybiera większość 

wypowiedzi 

uzupełniających mini 

dialogi 

 Bezbłędnie i 

samodzielnie wybiera 

odpowiedzi, które 

logicznie i 

gramatycznie 

uzupełniają tekst.  

 Uczeń poprawnie 

wybiera wszystkie 

wypowiedzi 

uzupełniające mini 

dialogi 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

potrzebuje pomocy 

nauczyciela/ kolegów 

dialogi.   

 

Pisanie List prywatny/e-mail 

 Uczeń pisze list do 

kolegi na temat  

wakacji, wycieczki 

lub udanego dnia. 

Zachowuje wymagany 

styl nieformalny, 

jednak używa bardzo 

ubogich struktur 

leksykalno- 

gramatycznych i 

popełnia liczne błędy 

językowe. 

Wypowiedź jest 

niespójna i 

chaotyczna, nie 

zawiera wszystkich 

wymaganych 

elementów. Żadna 

informacja nie jest 

rozwinięta. 

 Uczeń pisze list do 

kolegi na temat  

wakacji, wycieczki 

lub udanego dnia. 

Zachowuje wymagany 

styl nieformalny, 

jednak używa 

prostych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych oraz 

popełnia różne błędy 

językowe. 

Wypowiedź czasami 

jest niespójna i 

chaotyczna, nie 

zawiera wszystkich 

wymaganych 

elementów. Niektóre 

informacje są 

rozwinięte 

 Uczeń pisze 

wymaganym stylem 

formalnym poprawny 

pod względem 

językowym i 

stylistycznym list do 

kolegi na temat  

wakacji, wycieczki 

lub udanego dnia. 

Stosuje dosyć bogatą 

leksykę, niektóre z 

poznanych spójników 

oraz odpowiednie 

formy przeszłe 

czasowników. 

Wypowiedź zawiera 

większość 

wymaganych 

elementów, które są 

rozwinięte. 

 Uczeń pisze w pełni 

poprawny pod 

względem językowym 

i stylistycznym list do 

kolegi na temat  

wakacji, wycieczki 

lub udanego dnia. 

Stosuje bogatą 

leksykę, różnorodne 

spójniki oraz 

odpowiednie formy 

przeszłe 

czasowników. 

Wypowiedź zawiera 

wszystkie wymagane 

elementy, które są 

rozwinięte i jest 

bezbłędnie napisana w 

wymaganym stylu 

nieformalnym 

Mówienie/ wymowa  

 Używa bardzo 

prostych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych do 

opisu wynalazku lub 

odkryć omówionych 

podczas lekcji. 

 Bierze bardzo 

skromny udział w 

tworzeniu grupowej 

pracy projektowej 

 Używa 

urozmaiconych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych do 

opisu wynalazku lub 

odkryć omówionych 

podczas lekcji. 

 Jest aktywny podczas 

tworzenia i prezentacji 

grupowej pracy 

projektowej 

 Swobodnie i 
poprawnie opisuje 

wynalazek lub 

odkrycie omówione 

podczas lekcji. Potrafi 

udowodnić swoją tezę 

na temat jego istoty, 

oraz ciekawych 

faktów z nimi 

związanych. 

 Bierze udział w 

 Swobodnie i 

bezbłędnie opisuje 

wynalazek lub 

odkrycie omówione 

podczas lekcji. Potrafi 

udowodnić swoją tezę 

na temat jego istoty, 

oraz ciekawych 

faktów z nimi 

związanych. 

 Bierze twórczy udział 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

dotyczącej znanego 

badacza lub 

wynalazcy. 

 Przy pomocy 

nauczyciela/kolegów, 

używając bardzo 

prostych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych oraz 

niektórych typowych 

dla wymiany opinii na 

temat szczęścia 

 Z pomocą 

nauczyciela/ kolegów 

i z użyciem 

nielicznych typowych 

zwrotów odgrywa rolę 

sprzedawcy lub 

kupującego w bardzo 

prostym dialogu w 

sklepie z pamiątkami. 

 Popełnia bardzo liczne 

błędy w wymowie 

charakterystycznej 

końcówki –ed lub –d 

w przypadku 

czasowników 

regularnych oraz 2. 

formy wymaganych 

czasowników 

nieregularnych 

 

dotyczącej znanego 

badacza lub 

wynalazcy. 

 Bierze dość aktywny 

udział w dyskusji na 

temat szczęścia, 

używając 

różnorodnych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych 

 Samodzielnie i z 

użyciem niektórych 

typowych zwrotów 

odgrywa rolę 

sprzedawcy lub 

kupującego w prostym 

dialogu w sklepie z 

pamiątkami.  

 Popełnia niekiedy 

błędy w wymowie 

charakterystycznej 

końcówki –ed lub –d 

w przypadku 

czasowników 

regularnych oraz 2. 

formy wymaganych 

czasowników 

nieregularnych 

 

tworzeniu i 

prezentacji grupowej 

pracy projektowej 

dotyczącej znanego 

badacza lub 

wynalazcy. 

 Bierze  aktywny 
udział w dyskusji na 

temat szczęścia, 

używając dość 

różnorodnych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych. 

 Używając wielu 

typowych zwrotów 

odgrywa rolę 

sprzedawcy lub 

kupującego w dialogu 

w sklepie z 

pamiątkami. 

 W większości 
przypadków 

prawidłowo wymawia 

charakterystyczną 

końcówkę –ed lub –d 

w przypadku 

czasowników 

regularnych oraz 2. 

formę wymaganych 

czasowników 

nieregularnych. 

w tworzeniu i 

prezentacji grupowej 

pracy projektowej 

dotyczącej znanego 

badacza lub 

wynalazcy. 

 Bierze  aktywny 

udział w dyskusji na 

temat szczęścia, 

używając  

różnorodnych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych 

 W pełni poprawnie, 

swobodnie i przy 

pomocy różnorodnych 

zwrotów typowych 

dla sytuacji odgrywa 

rolę sprzedawcy lub 

kupującego w dialogu 

w sklepie z 

pamiątkami. 

 Bezbłędnie wymawia 

charakterystyczną 

końcówkę –ed lub –d 

w przypadku 

czasowników 

regularnych. 

Bezbłędnie wymawia 

2. formę wymaganych 

czasowników 

nieregularnych. 

Temat maturalny:  Z pomocą  Uczeń na ogół  Uczeń samodzielnie    Uczeń samodzielnie   
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Strategie: 

Rozwijanie wypowiedzi 

ustnej i pisemnej. 

nauczyciela/ kolegów 

uczeń próbuje ustnie 

rozwinąć rozpoczęte 

odpowiedzi  używając 

podstawowych struktur 

leksykalno-gramatycznych. 

Popełnia liczne błędy 

językowe, które często 

zakłócają komunikację.  

 Z pomocą 

nauczyciela/ kolegów 

uczeń próbuje 

pisemnie rozwinąć e-

mail uzupełniając 

tekst podanymi 

fragmentami zdań. 

Popełnia często błędy 

językowe. 

samodzielnie  próbuje 

ustnie rozwinąć 

rozpoczęte 

odpowiedzi  używając  

podstawowych struktur  

leksykalno-gramatycznych. 

Popełnia dość liczne błędy 

językowe, które czasem 

zakłócają komunikację.      

 Uczeń samodzielnie 

pisemnie rozwija  

e-mail uzupełniając tekst 

podanymi 

fragmentami zdań. 

Popełnia czasem 

błędy językowe. 

 

ustnie rozwija 

rozpoczęte 

odpowiedzi  używając 

dość  złożonych struktur 

leksykalno-gramatycznych. 

Popełnia sporadyczne   błędy 

językowe,  które nie  

zakłócają komunikacji. 

 Uczeń samodzielnie 

pisemnie rozwija  

e-mail uzupełniając tekst 

podanymi 

fragmentami zdań.  

Popełnia sporadyczne 

błędy językowe.      

 

ustnie rozwija 

rozpoczęte 

odpowiedzi  używając  

złożonych struktur 

leksykalno-gramatycznych. 

Nie popełnia  błędów 

językowe, które  zakłócają 

komunikację. 

 Uczeń samodzielnie 

pisemnie rozwija  

e-mail uzupełniając tekst 

podanymi 

fragmentami zdań. 

Nie popełnia błędów 

językowych.      
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MODULE 3: ART 

Zakres tematów: Kultura 

Strategie: List prywatny 

Kultura: The Lascaux Paintings 

 

Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Gramatyka  

Uczeń tworzy stopień 
wyższy i najwyższy 

krótkich 

przymiotników, ale 

popełnia błędy 

stopniując 

przymiotniki 

wielosylabowe. 

Często zapomina o 

dodaniu przedimka 

the w stopniu 

najwyższym, o 

zmianach w pisowni 

stopniowanych 

przymiotników oraz o 

formach 

nieregularnych. 

 Zna zasady 

stosowania 

konstrukcji as ... as i z 

pomocą nauczyciela/ 

kolegów stosuje ją w 

praktyce. 

 Ma duże trudności ze 

stosowaniem  

przysłówków 'too' i 

'enough' 

 Uczeń tworzy stopień 
wyższy i najwyższy 

zarówno jedno- jak i 

wielosylabowych 

przymiotników. 

Czasami zapomina o 

dodaniu przedimka 

the w stopniu 

najwyższym, o 

zmianach w pisowni 

stopniowanych 

przymiotników oraz o 

formach 

nieregularnych. 

 Zna zasady 

stosowania 

konstrukcji as ... as, 

ale czasami popełnia 

błędy w praktyce. 

 Popełnia błędy w 
stosowaniu 
przysłówków ,too i 

'enough'. 

 

 Uczeń w większości 
poprawnie tworzy 

stopień wyższy i 

najwyższy 

jednosylabowych oraz 

wielosylabowych 

przymiotników. 

Sporadycznie 

popełnia błędy w 

pisowni 

stopniowanych 

przymiotników lub w 

stopniowaniu 

przymiotników 

nieregularnych. 

 Na ogół poprawnie 

stosuje konstrukcję  

as... as. 

 Na ogół poprawnie 

stosuje przysłówki 

'too' i 'enough'.  

 

 Uczeń bezbłędnie 

tworzy stopień wyższy 

i najwyższy 

jednosylabowych oraz 

wielosylabowych 

przymiotników. Nie 

popełnia błędów w 

pisowni 

stopniowanych 

przymiotników lub w 

stopniowaniu 

przymiotników 

nieregularnych.  

 Poprawnie stosuje 

konstrukcję  as... as. 

 Bezbłędnie stosuje 

przysłówki 'too' i 

'enough'. 

 

Leksyka  Uczeń biernie zna  Uczeń zna i częściowo  Uczeń zna i na ogół  Uczeń zna i 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

podstawowe 

słownictwo z 

dziedziny kultury i 

sztuki. 

 Zna niektóre 

wprowadzone w 

module zwroty 

służące wyrażaniu 

upodobań i 

preferencji, ale często 

popełnia błędy w 

praktyce 

poprawnie stosuje w 

praktyce podstawowe 

słownictwo z 

dziedziny kultury i 

sztuki. 

 Zna niektóre 

wprowadzone w 

module zwroty 

służące wyrażaniu 

upodobań i 

preferencji, ale 

popełnia błędy w 

praktyce 

poprawnie stosuje w 

praktyce większość 

poznanego w module 

słownictwa z 

dziedziny kultury i 

sztuki. 

 Zna większość 

wprowadzonych w 

module zwrotów 

służących wyrażaniu 

upodobań i 

preferencji, choć 

czasami zdarzają mu 

się drobne błędy w 

praktyce 

swobodnie stosuje w 

praktyce poznane w 

module słownictwo z 

dziedziny kultury i 

sztuki. 

 Zna i bezbłędnie 

stosuje wprowadzone 

w module zwroty 

służące wyrażaniu 

upodobań i 

preferencji. 

 

Słuchanie  

 Rozumie sens ogólny 

opowiadania 

przewodnika 

muzealnego o obrazie 

Mona Liza, ale 

wymaga pomocy 

nauczyciela/kolegów 

przy udzielaniu 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe oraz 

przy uzupełnianiu luk 

w streszczeniu 

nagrania. 

 Rozumie sens ogólny 

dialogu o planowanej 

wizycie oraz 

spędzeniu dnia w 

Cardiff.  Ma duże 

 Rozumie sens ogólny 

opowiadania 

przewodnika 

muzealnego o obrazie 

Mona Liza, 

samodzielnie, 

częściowo poprawnie 

udziela odpowiedzi na 

pytania szczegółowe 

oraz uzupełnia 

niektóre luki w 

streszczeniu nagrania. 

 Rozumie sens ogólny 
dialogów o 

planowanej wizycie 

oraz spędzeniu dnia w 

Cardiff.  

Samodzielnie, 

 Rozumie sens ogólny 

opowiadania 

przewodnika 

muzealnego o obrazie 

Mona Liza, na ogół 

poprawnie udziela 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe oraz 

uzupełnia większość 

luk w streszczeniu 

nagrania. 

 Rozumie sens ogólny 
dialogów o 

planowanej wizycie 

oraz spędzeniu dnia w 

Cardiff, w większości 

poprawnie 

dopasowuje 

 Bez trudu rozumie 

sens ogólny 

opowiadania 

przewodnika 

muzealnego o obrazie 

Mona Liza, 

bezbłędnie udziela 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe oraz 

poprawnie uzupełnia 

wszystkie luki w 

streszczeniu nagrania. 

 Rozumie sens ogólny 
dialogów o 

planowanej wizycie 

oraz spędzeniu dnia w 

Cardiff, bezbłędnie 

dopasowuje 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

trudności z 

dopasowaniem 

wypowiedzi do zdań 

im odpowiadający. 

Wymaga pomocy 

nauczyciela/ kolegów. 

 Rozumie sens ogólny 

rozmowy dotyczącej 

sposobu spędzenia 

dnia w Londynie, 

zaznacza na mapie 

niektóre miejsca 

pojawiające się w 

dyskusji, ale wymaga 

pomocy przy 

udzielaniu odpowiedzi 

na pytania 

szczegółowe. 

 Częściowo poprawnie 

zaznacza zwroty 
usłyszane w dialogu 

częściowo poprawnie 

dopasowuje 

wypowiedzi do zdań 

im odpowiadającym 

 Rozumie sens ogólny 

rozmowy dotyczącej 

sposobu spędzenia 

dnia w Londynie, 

zaznacza na mapie 

większość miejsc 

pojawiających się w 

dyskusji, udziela 

niepełnych 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe. W 

większości poprawnie 

zaznacza zwroty 

usłyszane w dialogu 

wypowiedzi do zdań 

im odpowiadającym 

 Rozumie sens ogólny 

rozmowy dotyczącej 

sposobu spędzenia 

dnia w Londynie, 

zaznacza na mapie 

wszystkie miejsca 

pojawiających się w 

dyskusji, udziela w 

większości 

poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe. 

Poprawnie zaznacza 
zwroty usłyszane w 

dialogu. 

 

wypowiedzi do zdań 

im odpowiadającym. 

 Bez trudu rozumie 

sens ogólny rozmowy 

dotyczącej sposobu 

spędzenia dnia w 

Londynie, zaznacza 

na mapie wszystkie 

miejsca pojawiających 

się w dyskusji, udziela 

bezbłędnych 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe. 

Poprawnie zaznacza 

zwroty usłyszane w 
dialogu. 

 

Czytanie  

Rozumie niektóre 

fragmenty tekstu o 

Leonardzie da Vinci, 

ale ma problemy z 
udzieleniem 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe oraz z 

poprawieniem w 

sugerowany w 

ćwiczeniu sposób 

błędnych twierdzeń na 

temat artysty. 

 Rozumie większość 
tekstu o Leonardzie da 

Vinci, częściowo 

poprawnie odpowiada 

na pytania 

szczegółowe, 

poprawia niektóre 

błędne informacje na 

temat artysty. 

 Czyta tekst o 
malowidłach 

naściennych w 

 Rozumie tekst o 
Leonardzie da Vinci, 

na ogół prawidłowo 

odpowiada na pytania 

szczegółowe i 

poprawia większość 

błędnych informacji 

na temat artysty. 

 Czyta tekst o 

malowidłach 

naściennych w 

Lascaux i uzupełnia 

 Rozumie bez trudu 
tekst o Leonardzie da 

Vinci, bezbłędnie 

odpowiada na pytania 

i poprawia wszystkie 

błędne informacje na 

temat artysty. 

 Swobodnie czyta 
tekst o malowidłach 

naściennych w 

Lascaux i bez trudu 

uzupełnia luki w 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Czyta tekst o 

malowidłach 

naściennych w 

Lascaux, ale z trudem 

wypełnia polecenia z 

nim związane 

(uzupełnia tylko 

niektóre luki w 

notatce, dopasowuje 

niektóre odpowiedzi 

do podanych pytań). 

Wymaga znacznej 

pomocy nauczyciela/ 

kolegów. 

Lascaux i uzupełnia 

niektóre luki w 

notatce danymi z 

tekstu. Samodzielnie i 

częściowo poprawnie 

dopasowując 

odpowiedzi do 

podanych pytań, 

„rekonstruuje” 

wywiad z ekspertem 

od malowideł 

naściennych 

większość luk w 

notatce danymi z 

tekstu. W większości 

poprawnie 

dopasowując 

odpowiedzi do 

podanych pytań, 

„rekonstruuje” 

wywiad z ekspertem 

od malowideł 

naściennych  

 

notatce danymi z 

tekstu. Bezbłędnie 

dopasowując 

odpowiedzi do 

podanych pytań, 

„rekonstruuje” 

wywiad z ekspertem 

od malowideł 

naściennych 

Wielokrotny wybór 

 Uczeń czyta tekst 

opisujący cztery znane 

pomniki i z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

wybiera częściowo 

poprawnie 

odpowiedzi zgodne z 

treścią tekstu. 

 Uczeń czyta tekst 

opisujący cztery znane 

pomniki i na ogół 

samodzielnie, 

częściowo poprawnie, 

wybiera odpowiedzi 

zgodne z treścią 

tekstu. 

 Uczeń czyta tekst 

opisujący cztery znane 

pomniki i 

samodzielnie, w 

większości poprawnie, 

wybiera odpowiedzi 

zgodne z treścią 

tekstu. 

 Uczeń czyta tekst 

opisujący cztery znane 

pomniki,  bezbłędnie i 

samodzielnie wybiera 

odpowiedzi zgodne z 

treścią tekstu. 

Dobieranie 

 Na podstawie tekstu o 

malowidłach 

naściennych w 

Lascaux częściowo 

poprawnie wpisuje w 

luki odpowiedzi, które 

uzupełniają logicznie 

tekst. Wymaga 

pomocy 

nauczyciela/kolegów.  

 Na podstawie tekstu o 

malowidłach 

naściennych w 

Lascaux częściowo 

poprawnie i na ogół 

samodzielnie wpisuje 

w luki odpowiedzi, 

które logicznie 

uzupełniają tekst. 

 

 Na podstawie tekstu o 

malowidłach 

naściennych w 

Lascaux w większości 

poprawnie i 

samodzielnie wpisuje 

w luki odpowiedzi, 

które logicznie 

uzupełniają tekst.  

 

 Na podstawie tekstu o 

malowidłach 

naściennych w 

Lascaux bezbłędnie i 

samodzielnie wpisuje 

w luki odpowiedzi, 

które logicznie 

uzupełniają tekst.  
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Pisanie Blog 

 Uczeń pisze bardzo 

prosty blog, w którym 

dzieli się wrażeniami 

z pobytu w Anglii. 

Wymaga pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

Używa bardzo 

ograniczonych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych oraz 

popełnia liczne błędy. 

Pomija niektóre 

punkty polecenia, nie 

rozwija żadnego z 

nich. Zazwyczaj nie 

przestrzega limitu 

słów. 

 Uczeń pisze prosty 

blog, na ogół 

samodzielnie, w 

którym dzieli się 

wrażeniami z pobytu 

w Anglii. Używa 

prostych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych oraz 

popełnia różne błędy. 

Czasami pomija 

niektóre punkty 

polecenia, pozostałe 

częściowo rozwija. 

Często nie przestrzega 

limitu słów. 

 Uczeń pisze 

samodzielnie blog, w 

którym dzieli się 

wrażeniami z pobytu 

w Anglii. Używa 

prawidłowych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych, a 

drobne błędy nie 

zakłócają 

komunikacji. Treść 

listu jest na ogół 

wyczerpująca i 

rozwinięta oraz 

zazwyczaj mieści się 

w limicie słów. 

 Uczeń pisze 

samodzielnie blog, w 

którym dzieli się 

wrażeniami z pobytu 

w Anglii. Używa 

bezbłędnie 

adekwatnych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych. Treść 

listu jest całkowicie 

wyczerpująca i 

rozwinięta oraz mieści 

się w limicie słów. 

Mówienie/ wymowa  

 Używając z licznymi 

błędami struktur 
językowych służących 

do porównywania, 

uczeń krótko wyraża 

swoją opinię o 

pomnikach opisanych 

w omawianym 

tekście. 

 Stosując z błędami 

nowo poznane zwroty 

i wyrażenia, 

niepewnie określa 

swoje upodobania. 

 Wzorując się na 
dialogu z podręcznika 

 Używając z błędami 

struktur językowych 
służących do 

porównywania, uczeń 

wyraża swoją opinię o 

pomnikach opisanych 

w omawianym 

tekście. 

 Częściowo 

poprawnie stosując 

nowo poznane zwroty 

i wyrażenia, krótko 

określa swoje 

upodobania. 

 Wzorując się na 
dialogu z podręcznika 

 Używając z 

drobnymi błędami 
struktur językowych 

służących do 

porównywania, uczeń 

wyraża swoją opinię o 

pomnikach opisanych 

w omawianym 

tekście. 

 W większości 

poprawnie stosując 

nowo poznane zwroty 

i wyrażenia, określa 

swoje upodobania. 

 Wzorując się na 
dialogu z podręcznika 

 Używając 

bezbłędnie struktur 

językowych służących 

do porównywania, 

uczeń swobodnie 

wyraża swoją opinię o 

pomnikach opisanych 

w omawianym 

tekście. 

 Bezbłędnie stosując 
nowo poznane zwroty 

i wyrażenia, 

swobodnie określa 

swoje upodobania. 

 Wzorując się na 

dialogu z podręcznika 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

oraz stosując bardzo 

proste wyrażenia, z 

trudem i z licznymi 

błędami odgrywa rolę 

w scence z partnerem, 

dyskutując o 

preferowanym 

sposobie spędzania 

czasu. 

 Używając 

najprostszych słów, 

odgrywa rolę w 

scence z partnerem, 

ustalając miejsce i 

godzinę spotkania na 
mieście. Wypowiada 

się niepewnie, a liczne 

błędy często zakłócają 

komunikację 

oraz stosując 

nieskomplikowane 

struktury leksykalno- 

gramatyczne, 

częściowo poprawnie  

odgrywa rolę w 

scence z partnerem, 

dyskutując o 

preferowanym 

sposobie spędzania 

czasu. 

 Używając prostych 

słów, odgrywa rolę w 

scence z partnerem, 

ustalając miejsce i 

godzinę spotkania na 

mieście. Błędy 

językowe czasami 

zakłócają 

komunikację. 

oraz w większości 

poprawnie stosując 

prawidłowe struktury 

leksykalno- 

gramatyczne, odgrywa 

rolę w scence z 

partnerem, dyskutując 

o preferowanym 

sposobie spędzania 

czasu 

 Poprawnie odgrywa 

rolę w scence z 
partnerem, ustalając 

miejsce i godzinę 

spotkania na mieście. 
Drobne błędy 

językowe nie 
zakłócają 

 komunikacji. 

 

oraz bezbłędnie 

stosując prawidłowe 

struktury leksykalno- 

gramatyczne, 

swobodnie odgrywa 

rolę w scence z 

partnerem, dyskutując 

o  preferowanym 

sposobie spędzania 

czasu. 

 Swobodnie i 

bezbłędnie odgrywa 

rolę w scence z 

partnerem, ustalając 

miejsce i godzinę 

spotkania na mieście. 

Temat maturalny: 

Przetwarzanie 

wypowiedzi: Opis 

ilustracji oraz odpowiedzi 

na 3 pytania 

 Uczeń z pomocą 

nauczyciela/ kolegów 

opisuje ilustrację na 

ogół pamiętając o 3 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi). 

 Odpowiada na pytania 

nie rozwijając 

żadnego z nich.  

 Uczeń używa  

podstawowych 

struktur leksykalno-

 Uczeń na ogół 

samodzielnie opisuje 

ilustrację na ogół 

pamiętając o 3 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi). 

 Odpowiada na 

pytania rozwijając 

niektóre z nich. Uczeń 

używa podstawowych 

struktur leksykalno-

gramatycznych 

 Uczeń samodzielnie 

opisuje ilustrację 

pamiętając o 3 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi). 

 Odpowiada na pytania 

rozwijając większość 

z nich. Uczeń używa 

dość urozmaicone 

struktury leksykalno-

gramatyczne. 

Sporadyczne błędy 

 Uczeń samodzielnie 

opisuje ilustrację 

pamiętając o 3 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi). 

 Odpowiada i rozwija 

wszystkie 

odpowiedzi. Uczeń 

używa urozmaiconych 

struktur leksykalno-

gramatycznych nie 

popełniając błędów 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

gramatycznych 

popełniając liczne 

błędy językowe, które 

często zakłócają 

komunikację 

popełniając błędy 

językowe, które 

czasem zakłócają 

komunikację. 

językowe nie 

zakłócają komunikacji 
językowych 

zakłócających 

komunikację. 

Rozmowa na podstawie 

materiału stymulującego 

 Uczeń z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

przedstawia wady i 

zalety jednego z 

elementów materiału 

stymulujacego. 

Popełnia liczne błędy 

językowe, a 

ograniczone środki 

językowe 

uniemożliwiają mu 

wyczerpującą 

realizację wszystkich 

punktów polecenia. 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń uzupełnia i 

rozwija niektóre 

przykładowe 

odpowiedzi  do 

materiału 

stymulującego. 

 Uczeń na ogół 

samodzielnie 

przedstawia wady i 

zalety jednego z 

elementów materiału 

stymulujacego. 

Popełnia błędy 

językowe, a 

ograniczone środki 

językowe 

uniemożliwiają mu 

wyczerpującą 

realizację wszystkich 

punktów polecenia. 

 Uczeń na ogół 

samodzielnie 

uzupełnia i rozwija 

niektóre odpowiedzi 

do materiału 

stymulującego.  

 

 Uczeń samodzielnie 

przedstawia wady i 

zalety jednego z 

elementów materiału 

stymulujacego. 

Popełnia sporadyczne 

błędy językowe, a 

dość urozmaicone 

środki językowe 

umożliwiają mu 

wyczerpującą 

realizację większości 

punktów polecenia. 

 Uczeń samodzielnie 

uzupełnia i rozwija 

większość odpowiedzi 

do materiału 

stymulującego. 

 

 Uczeń samodzielnie 

przedstawia wady i 

zalety jednego z 

elementów materiału 

stymulujacego. Nie 

popełnia  błędów 

językowych, a  

urozmaicone środki 

językowe umożliwiają 

mu wyczerpującą 

realizację wszystkich 

punktów polecenia.  

 Uczeń samodzielnie 

uzupełnia i rozwija 

wszystkie odpowiedzi 

do materiału 

stymulującego. 
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MODULE 4: TRAVEL AND ADVENTURE 

Zakres tematów: Podróżowanie i turystyka 

Strategie: Wypowiedź ustna: Reagowanie na wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi 

Kultura: The Edinburgh Festival 

 

Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Gramatyka  

 Uczeń zna zasady 

konstrukcji zdań w 

czasie present perfect, 

ale ma problemy ze 

stosowaniem ich w 

praktyce. Popełnia 

liczne błędy w 

odmianie 

czasowników 

nieregularnych. 

 Ma trudności ze 

zrozumieniem różnic 

w stosowaniu czasów 

past simple i present 

perfect, często 

popełnia błędy w 

wyborze czasu 

właściwego dla 

danego kontekstu. 

 Zna niektóre 

charakterystyczne dla 

present perfect 

okoliczniki czasu 

(ever, never, so far, 

this week/month/year, 

already, yet, just, 

since, for), ale 

 Uczeń zna zasady 

konstrukcji zdań w 

czasie present perfect, 

ale czasami popełnia 

błędy w odmianie 

czasowników, 

nieregularnych. 

 Rozumie różnice w 

stosowaniu czasów 

past simple i present 

perfect, ale czasami 

popełnia błędy w 

wyborze czasu 

właściwego dla 

danego kontekstu. 

 Zna większość 

charakterystycznych 

dla present perfect 

okoliczników czasu 

(ever, never, so far, 

this week/month/year, 

already, yet, just, 

since, for), ale 

czasami popełnia 

błędy stosując je w 

praktyce. 

 Uczeń zna zasady 

konstrukcji zdań w 

czasie present perfect. 

Zna i stosuje w 

praktyce odpowiednie 

formy czasowników 

nieregularnych, 

sporadycznie 

popełniając błędy. 

 Rozumie różnice w 

stosowaniu czasów 

past simple i present 

perfect i na ogół 

poprawnie stosuje oba 

czasy w praktyce, 

sporadycznie 

popełniając błędy. 

 Zna i w większości 

poprawnie stosuje 

charakterytyczne dla 

present perfect 

okoliczniki czasu 

(ever, never, so far, 

this week/month/year, 

 

 Uczeń dobrze 

opanował i w pełni 

poprawnie konstruuje 

różne formy zdań w 

czasie present perfect. 

Bezbłędnie stosuje w 

praktyce odpowiednie 

formy czasowników 

nieregularnych. 

 Rozumie różnice w 

stosowaniu czasów 

past simple i present 

perfect i bezbłędnie 

stosuje oba czasy w 

praktyce. 

 Zna i bezbłędnie 

stosuje typowe dla 

present perfect 

okoliczniki czasu 

(ever, never, so far, 

this week/month/year, 

already, yet, just, 

since, for). 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

popełnia liczne błędy 

stosując je w praktyce 

Leksyka  

 Uczeń biernie zna 

wprowadzone w 

module podstawowe 

słownictwo z zakresu 

podróżowania i 

turystyki. 

 Dysponuje bardzo 

ograniczonym 

słownictwem 

przydatnym w 

dyskusji dotyczącej 

sposobu spędzenia 

weekendu lub 

wakacji. 

 Uczeń zna i 

częściowo poprawnie 

stosuje w praktyce 

wprowadzone w 

module podstawowe 

słownictwo z zakresu 

podróżowania i 

turystyki. 

 Zna i stosuje w 

praktyce proste 

słownictwo przydatne 

w dyskusji dotyczącej 

sposobu spędzenia 

weekendu lub 

wakacji. 

 Uczeń opanował 

większość 

wprowadzonego w 

module słownictwa z 

zakresu podróżowania 

i turystyki i na ogół 

poprawnie stosuje je 

w praktyce. 

 Zna i stosuje w 

praktyce większość 

poznanych wyrażeń 

przydatnych w 

dyskusji dotyczącej 

sposobu spędzenia 

weekendu lub wakacji 

 Uczeń opanował 

większość 

wprowadzonego w 

module słownictwa z 

zakresu podróżowania 

i turystyki i na ogół 

poprawnie stosuje je 

w praktyce. 

 Zna i stosuje w 

praktyce większość 

poznanych wyrażeń 

przydatnych w 

dyskusji dotyczącej 

sposobu spędzenia 

weekendu lub wakacji 

Słuchanie  

 Rozumie jedynie 

pewne fragmenty 

dialogu dotyczącego 

planowanego wyjazdu 

na długi weekend i z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

udziela odpowiedzi na 

pytania szczegółowe. 

 Rozumie jedynie 

pewne fragmenty 

rozmowy w biurze 

podróży i z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

ocenia, czy zdania 

zawarte w zadaniu są 

 Rozumie sens ogólny 

dialogu dotyczącego 

planowanego wyjazdu 

na długi weekend. 

Samodzielnie, 

częściowo poprawnie 

udziela odpowiedzi na 

pytania szczegółowe. 

 Częściowo poprawnie 

rozumie treść 

rozmowy w biurze 

podróży i 

samodzielnie, 

popełniając jednak 

błędy, ocenia, czy 

zdania zawarte w 

 Rozumie większość 

dialogu dotyczącego 

planowanego wyjazdu 

na długi weekend i na 

ogół poprawnie 

udziela odpowiedzi na 

pytania szczegółowe.  

 Rozumie większość 

rozmowy w biurze 

podróży i na ogół 

poprawnie ocenia, czy 

zdania zawarte w 

zadaniu są zgodne z 

treścią nagrania. 

 W większości 

poprawnie zaznacza w 

 Uczeń bardzo dobrze 

opanował 

wprowadzone w 

module słownictwo z 

zakresu podróżowania 

i turystyki oraz 

swobodnie i 

bezbłędnie stosuje je 

w praktyce. 

 Zna i bezbłędnie 

stosuje w praktyce 

różnorodne wyrażenia 

przydatne w dyskusji 

dotyczącej sposobu 

spędzenia weekendu 

lub wakacji. 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

zgodne z treścią 

nagrania. 

 Ma problemy z 

zaznaczeniem w tabeli 

zwrotów usłyszanych 

w dialogu. 

 Po obejrzeniu filmu o 

historycznym porcie 

w Maroku z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

wypełnia niektóre luki 

w ćwiczeniu, 

uzupełnia zdania, 

odpowiada na 

niektóre pytania 

szczegółowe oraz 

częściowo uzupełnia 

podanymi słowami 

streszczenie filmu. 

 

zadaniu są zgodne z 

treścią nagrania. 

 Częściowo poprawnie 

zaznacza w tabeli 

zwroty usłyszane w 

dialogu. 

 Po obejrzeniu filmu o 

historycznym porcie 

w Maroku 

samodzielnie, 

częściowo poprawnie 

wypełnia luki w 

ćwiczeniu, uzupełnia 

zdania, odpowiada na 

niektóre pytania 

szczegółowe oraz 

częściowo poprawnie 

uzupełnia podanymi 

słowami streszczenie 

filmu. 

 

tabeli zwroty 

usłyszane w dialogu. 

 Po obejrzeniu filmu o 

historycznym porcie 

w Maroku w 

większości poprawnie 

wypełnia luki w 

ćwiczeniu, uzupełnia 

zdania, odpowiada na 

większość pytań 

szczegółowych oraz 

na ogół poprawnie 

uzupełnia podanymi 

słowami streszczenie 

filmu. 

 

 W pełni rozumie 

dialog dotyczący 

planowanego wyjazdu 

na długi weekend. 

Bezbłędnie udziela 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe. 

 W pełni rozumie 

rozmowę w biurze 

podróży. Bezbłędnie 

ocenia, czy zdania 

zawarte w zadaniu są 

zgodne z treścią 

nagrania. 

 Bezbłędnie zaznacza 

w tabeli zwroty 

usłyszane w dialogu. 

 Po obejrzeniu filmu o 

historycznym porcie 

w Maroku bezbłędnie 

wypełnia luki w 

ćwiczeniu, uzupełnia 

zdania, odpowiada na 

wszystkie pytania 

szczegółowe oraz bez 

trudu i w pełni 

poprawnie uzupełnia 

podanymi słowami 

streszczenie filmu. 

Czytanie 

Wielokrotny wybór, 

Dobieranie 

 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny wysłuchanego 

komunikatu, ale ma 

trudności z 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny oraz niektóre 

informacje 

szczegółowe 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny wysłuchanego 

komunikatu oraz 

większość informacji 

 Uczeń bez trudu 

rozumie sens ogólny 

wysłuchanego 

komunikatu oraz 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

poprawnym wyborem 

odpowiedzi. Z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

udziela częściowo 

poprawnych 

odpowiedzi. 

 Ma trudności z 

poprawnym 

wpisaniem w luki 

brakujących zdań 

logicznie 

uzupełniających tekst.  

wysłuchanego 

komunikatu. 

Częściowo poprawnie 

i samodzielnie 

wybiera odpowiedzi. 

 Na ogół samodzielnie 

i częściowo 

poprawnie wpisuje w 

luki brakujące zdania 

logicznie 

uzupełniające tekst. 

 

szczegółowych. 

Zazwyczaj poprawnie 

i samodzielnie 

wybiera odpowiedzi. 

 Samodzielnie i na 

ogół poprawnie 

wpisuje w luki 

brakujące zdania 

logicznie 

uzupełniające tekst.  

 

wszystkie informacje 

szczegółowe. 

Bezbłędnie i 

samodzielnie wybiera 

odpowiedzi. 

 Samodzielnie i 

bezbłędnie wpisuje w 

luki brakujące zdania 

logicznie 

uzupełniające tekst.   

 

Pisanie List formalny/e-mail 

Uczeń pisze list 

formalny lub 

wiadomość e-mail w 

sprawie rezerwacji 

miejsca w schronisku 

młodzieżowym. 

 Używa bardzo 

ubogich struktur 

leksykalno- 

gramatycznych i 

popełnia liczne błędy 

językowe. 

Wypowiedź jest 

zazwyczaj niespójna i 

chaotyczna, może 

częściowo odbiegać 

od tematu, często 

brakuje w niej 

niektórych elementów 

wynikających z 

 Uczeń pisze list 

formalny lub 

wiadomość e-mail w 

sprawie rezerwacji 

miejsca w schronisku 

młodzieżowym. 

 Używa stosunkowo 

ubogich struktur 

leksykalno- 

gramatycznych i 

popełnia różne błędy 

językowe. 

Wypowiedź może 

nieznacznie odbiegać 

od tematu, czasami 

brakuje w niej 

nielicznych 

elementów 

wynikających z 

polecenia. 

 Uczeń pisze w miarę 

poprawny pod 

względem 

stylistycznym i 

językowym list 

formalny lub 

wiadomość e-mail w 

sprawie rezerwacji 

miejsca w schronisku 

młodzieżowym. 

 Używa zwrotów 

właściwych dla tej 

formy wypowiedzi i 

na ogół uwzględnia 

wszystkie wymagane 

elementy. Popełnia 

drobne błędy, które 

nie zakłócają 

komunikacji. 

 

 Uczeń pisze list 

formalny lub 

wiadomość e-mail w 

sprawie rezerwacji 

miejsca w schronisku 

młodzieżowym. 

 Wypowiedź jest w 

pełni poprawna pod 

względem 

stylistycznym i 

językowym, zawiera 

wszystkie wymagane 

elementy podane w 

treści polecenia. 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

polecenia. 

Mówienie/ wymowa  

 Uczeń z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uzyskuje i przekazuje 

w rozmowie z 

partnerem informacje 

dotyczące miejsca 

pobytu z przyjaciółmi 

podczas weekendu. 

Popełnia liczne błędy, 

które zakłócają 

komunikację, ma 

problem z właściwym 

zastosowaniem 

odpowiednich dla 

kontekstu struktur 

gramatyczno- 

leksykalnych 

 Bierze bardzo 

ograniczony udział w 

dyskusji dotyczącej 

zorganizowania 

atrakcyjnego 

weekendu dla grupy 

przyjezdnych 

studentów. Odzywa 

się rzadko, 

pojedynczymi 

słowami lub bardzo 

krótkimi zdaniami. 

 Używając bardzo 

prostego słownictwa i 

struktur 

 Uczeń w rozmowie z 

partnerem na ogół 

samodzielnie uzyskuje 

i przekazuje 

informacje dotyczące 

miejsca pobytu z 

przyjaciółmi podczas 

weekendu. Popełnia 

błędy, które czasami 

zakłócają 

komunikację, nie 

zawsze stosuje 

odpowiednie dla 

kontekstu struktury 

gramatyczno- 

leksykalne. 

 Używając skromnego 

słownictwa i struktur 

językowych oraz 

popełniając różne 

 błędy, bierze udział w 

dyskusji na temat 

zorganizowania 

atrakcyjnego 

weekendu dla grupy 

przyjezdnych 

studentów. 

• Używając prostego 

słownictwa i struktur 

gramatycznych bierze 

udział w planowaniu 

tygodniowej 

 Uczeń samodzielnie w 

większości poprawnie 

uzyskuje i przekazuje 

w rozmowie z 

partnerem informacje 

dotyczące miejsca 

pobytu z przyjaciółmi 

podczas weekendu. 

 Na ogół stosuje 

odpowiednie dla 

kontekstu struktury 

gramatyczno- 

leksykalne; w jego 

wypowiedzi mogą 

pojawiać się drobne 

błędy, które nie 

zakłócają 

komunikacji. 

 Używając stosunkowo 

bogatego słownictwa i 

struktur językowych, 

popełniając nieliczne 

błędy bierze udział w 

dyskusji na temat 

zorganizowania 

atrakcyjnego 

weekendu dla grupy 

przyjezdnych 

studentów i w 

prezentacji 

uzgodnionych planów 

na forum klasy. 

 Uczeń samodzielnie w 

rozmowie z partnerem 

bez problemu 

uzyskuje i przekazuje 

informacje dotyczące 

miejsca pobytu z 

przyjaciółmi podczas 

pobytu. Prawidłowo 

stosuje odpowiednie 

dla kontekstu 

struktury 

gramatyczno- 

leksykalne. 

• Używając bezbłędnie 

bogatego słownictwa i 

struktur językowych 

bierze aktywny udział 

w dyskusji dotyczącej 

zorganizowania 

atrakcyjnego 

weekendu dla grupy 

przyjezdnych 

studentów, swobodnie 

prezentuje uzgodnione 

plany na forum klasy. 

• Używając bogatego 

słownictwa i struktur 

gramatycznych bierze 

aktywny udział w 

planowaniu 

tygodniowej 

objazdowej wycieczki 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

gramatycznych, z 

dużymi trudnościami 

bierze udział w 

planowaniu 

tygodniowej 

objazdowej wycieczki 

po Polsce. 

 

objazdowej wycieczki 

po Polsce. 
• Używając stosunkowo 

bogatego słownictwa i 

struktur 

gramatycznych, bierze 

udział w planowaniu 

tygodniowej 

objazdowej wycieczki 

po Polsce.  

po Polsce.  

 

Temat maturalny: 

Strategie: Wypowiedź 

ustna: Rozmowa z 

odgrywaniem roli 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń reaguje na 

niektóre wypowiedzi 

oraz tworzy proste 

wypowiedzi lub 

fragmenty 

wypowiedzi. Nie 

rozwija żadnej z nich. 

Z trudem stosuje 

podstawowe struktury 

leksykalno-

gramatyczne.  

Popełnia liczne błędy 

językowe często 

zakłócające 

komunikację. 

 Uczeń na ogół 

samodzielnie reaguje 

na większość 

wypowiedzi oraz 

tworzy proste 

wypowiedzi. Rozwija 

niektóre z nich. 

Stosuje podstawowe 

struktury leksykalno-

gramatyczne, 

popełniając dość 

liczne błędy 

językowe, które 

czasem zakłócają 

komunikację. 

 Uczeń samodzielnie 

reaguje na wszystkie 

wypowiedzi oraz 

tworzy i rozwija 

większość  

wypowiedzi. Stosuje 

dość urozmaicone 

struktury leksykalno-

gramatyczne, a 

sporadyczne błędy 

językowe nie 

zakłócają 

komunikacji. 

 Uczeń samodzielnie 

reaguje na wszystkie 

wypowiedzi oraz 

tworzy i rozwija  

wszystkie  

wypowiedzi.  

Bezbłędnie stosuje 

urozmaicone struktury 

leksykalno-

gramatyczne nie 

popełniając błędów 

językowych 

zakłócających 

komunikację. 

Opis ilustracji 

 

 Przy pomocy 

nauczyciela/kolegów 

oraz za pomocą 

podstawowych 

struktur gramatyczno- 

leksykalnych uczeń 

próbuje opisać 

ilustrację na ogół 

 Przy użyciu 

podstawowych 

struktur gramatyczno- 

leksykalnych uczeń na 

ogół samodzielnie 

opisuje ilustrację 

pamiętając o trzech 

elementach opisu (kto, 

 W miarę poprawnie i 

z użyciem dość 

urozmaiconych  

struktur gramatyczno- 

leksykalnych uczeń 

opisuje samodzielnie 

ilustrację pamiętając o 

trzech elementach 

 W pełni poprawnie i z 

użyciem 

urozmaiconych 

struktur gramatyczno- 

leksykalnych uczeń 

opisuje samodzielnie 

ilustrację pamiętając o 

trzech elementach 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

pamiętając o trzech 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi). W 

wypowiedzi ucznia 

występują liczne 

błędy, które często 

zakłócają 

komunikację. 

gdzie, co robi). W 

wypowiedzi ucznia  

występują dość liczne 

błędy językowe, które 

czasami zakłócają 

komunikację 

opisu (kto, gdzie, co 

robi). W wypowiedzi 

ucznia występują 

sporadyczne błędy 

językowe, które nie  

zakłócają 

komunikacji. 

opisu (kto, gdzie, co 

robi). 

 Wypowiedź ucznia 

jest pozbawiona 

błędów językowych 

zakłócających 

komunikację. 

 

 

 

MODULE 5: WORK Zakres 

tematów: Praca Strategie: 

Znajomość środków językowych. 

Kultura: Gap Year 

 

Ogólne cele 

kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Gramatyka  

 Uczeń zna niektóre 

zasady konstrukcji 

zdań z czasownikami 

have to, need to oraz 

must/mustn’t, ale 

wymaga pomocy w 

stosowaniu ich w 

praktyce. 

 Uczeń rozróżnia 
wyrażenia make sb do 

sth i let sb do sth,  ale 

ma trudności ze 

stosowaniem ich w 

 Zna zasady 

konstrukcji zdań z 

czasownikami have 

to, need to oraz 

must/mustn’t, ale 

czasami ma problemy 

ze stosowaniem ich w 

praktyce. 

 Uczeń rozróżnia 
wyrażenia make sb do 

sth i let sb do sth, ale 

czasami popełnia 

błędy w praktyce. 

 Zna zasady 

konstrukcji zdań z 

czasownikami have 

to, need to oraz 

must/mustn’t i na ogół 

poprawnie stosuje je 

w praktyce. 

 Uczeń bez trudu 
rozróżnia wyrażenia 

make sb do sth i let sb 

do sth/allow  i na ogół 

poprawnie stosuje je 

w praktyce 

 Uczeń bezbłędnie 

buduje zdania z 

czasownikami have 

to, need to oraz 

must/mustn’t. 

 Uczeń bez trudu 

rozróżnia wyrażenia 

make sb do sth i let sb 

do sth/allow i 

poprawnie stosuje je 

w praktyce. 
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Ogólne cele 

kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

praktyce.  

Leksyka  

 Uczeń zna 

podstawowe nazwy 

zawodów oraz 

niektóre przymiotniki 

opisujące cechy 

osobowości. Z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

łączy zawody z 

odpowiadającymi im 

cechami. 

 Uczeń biernie zna 
podstawowe 
słownictwo związane 

z karierą zawodową, 
warunkami pracy oraz 

poszukiwaniem pracy. 

 

 Uczeń zna niektóre 
poznane nazwy 

zawodów oraz 

przymiotniki 

opisujące cechy 

osobowości. 

Samodzielnie, ale nie 

zawsze poprawnie 

łączy zawody z 

odpowiadającymi im 

cechami. 

 Uczeń częściowo 
opanował 

wprowadzone w 

module słownictwo 

związane z karierą 

zawodową, 

warunkami pracy oraz 

poszukiwaniem pracy 

 Uczeń zna większość 
poznanych nazw 
zawodów oraz 

przymiotników 
opisujących cechy 

osobowości. 
Zazwyczaj poprawnie 

łączy zawody z 
odpowiadającymi im 

cechami. 

 Uczeń dobrze 

opanował 

wprowadzone w 

module słownictwo 

związane z karierą 

zawodową, 

warunkami pracy oraz 

poszukiwaniem pracy. 

 Uczeń zna wszystkie 
poznane nazwy 
zawodów oraz 

przymiotniki 
opisujące cechy 

osobowości. 
Bezbłędnie łączy 

zawody z 
odpowiadającymi im 

cechami. 

 Uczeń bardzo dobrze 
opanował 

wprowadzone w 

module słownictwo 

związane z karierą 

zawodową, 

warunkami pracy oraz 

poszukiwaniem pracy. 

 

Słuchanie  

Uczeń rozumie 

fragmenty rozmowy 

telefonicznej w 

sprawie pracy, z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

udziela odpowiedzi na 

niektóre pytania oraz 

częściowo poprawnie 

zaznacza usłyszane w 
nagraniu zwroty. 

 

 Rozumie sens ogólny 
rozmowy 

telefonicznej w 

sprawie pracy, 

samodzielnie udziela 

odpowiedzi na 

niektóre pytania oraz 

w większości 

poprawnie zaznacza 

usłyszane w nagraniu 

zwroty. 

 Rozumie sens ogólny 

 Rozumie sens ogólny 
rozmowy 

telefonicznej w 

sprawie pracy, udziela 

w większości 

poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

oraz prawidłowo 

zaznacza usłyszane w 

nagraniu zwroty. 

 Rozumie sens ogólny 
rozmowy 

 Rozumie bez trudu 
sens ogólny rozmowy 

telefonicznej w 

sprawie pracy, udziela 

bezbłędnych 

odpowiedzi na pytania 

oraz prawidłowo 

zaznacza usłyszane w 

nagraniu zwroty. 

 Bez trudu rozumie 
sens ogólny rozmowy 

kwalifikacyjnej, 
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Ogólne cele 

kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Rozumie ogólny sens 

rozmowy 

kwalifikacyjnej, z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uzupełnia luki w 

niektórych zdaniach z 

dialogu. 

 Po obejrzeniu filmu o 

peruwiańskich 

tkaczkach z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

odpowiada na 

niektóre pytania 

szczegółowe, 

częściowo poprawnie 

szereguje w 

odpowiedniej 

kolejności czynności 

związane z procesem 

tkania, uzupełnia 

podanymi słowami 

niektóre luki w 

streszczeniu filmu . 

rozmowy 

kwalifikacyjnej, 

samodzielnie, choć z 

błędami, uzupełnia 

luki w zdaniach z 

dialogu . 

 Po obejrzeniu filmu o 

peruwiańskich 

tkaczkach odpowiada 

samodzielnie na 

niektóre pytania 

szczegółowe, na ogół 

poprawnie szereguje 

w odpowiedniej 

kolejności czynności 

związane z procesem 

tkania, uzupełnia 

podanymi słowami 

niektóre luki w 

streszczeniu filmu. 

kwalifikacyjnej, w 

większości poprawnie 

uzupełnia luki w 

zdaniach z dialogu. 

 Po obejrzeniu filmu o 

peruwiańskich 

tkaczkach w 

większości poprawnie 

odpowiada na pytania 

szczegółowe, 

szereguje w 

odpowiedniej 

kolejności czynności 

związane z procesem 

tkania, uzupełnia 

podanymi słowami 

większość luk w 

streszczeniu filmu. 

 

bezbłędnie uzupełnia 

luki w zdaniach z 

dialogu. 

 Po obejrzeniu filmu o 

peruwiańskich 

tkaczkach bezbłędnie 

odpowiada na pytania 

szczegółowe, bez 

trudu szereguje w 

odpowiedniej 

kolejności czynności 

związane z procesem 

tkania, uzupełnia 

podanymi słowami 

wszystkie luki w 

streszczeniu filmu. 

 

Czytanie 

Prawda/Fałsz 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń częściowo 

wybiera zdania 

zgodne z treścią 

nagrania. 

 Na ogół samodzielnie 

i częściowo 

poprawnie wybiera 

zdania zgodne z 

treścią nagrania 

 W większości 

poprawnie i 

samodzielnie wybiera 

zdania zgodne z 

treścią nagrania. 

 Bezbłędnie i 

samodzielnie wybiera 
zdania zgodne z 

treścią nagrania 

Dobieranie 
 Uczeń z pomocą  Samodzielnie, choć  W większości  Bezbłędnie i 

samodzielnie dobiera 
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Ogólne cele 

kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

nauczyciela/kolegów 

dobiera niektóre 

zdania do luk w 

tekście o pracy 

artystki cyrkowej 

tylko częściowo 

poprawnie, dobiera 

zdania do luk w 

tekście o pracy 

artystki cyrkowej. 

poprawnie i 

samodzielnie dobiera 

zdania do luk w 

tekście o pracy 

artystki cyrkowej. 

zdania do luk w 

tekście o pracy 

artystki cyrkowej. 

 

Wielokrotny wybór 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów, 

częściowo poprawnie 

wybiera odpowiedź, 

która logicznie i 

gramatycznie 

uzupełnia tekst. 

 Samodzielnie, choć 

tylko częściowo 

poprawnie wybiera 

odpowiedź, która 

logicznie i 

gramatycznie 

uzupełnia tekst. 

 W większości 

poprawnie i 

samodzielnie wybiera 

odpowiedź, która 

logicznie i 

gramatycznie 

uzupełnia tekst. 

 Bezbłędnie i 

samodzielnie wybiera 

odpowiedź, która 

logicznie i 

gramatycznie 

uzupełnia tekst. 

Dobieranie pytań do 

akapitów. 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń dobiera 

niektóre pytania do 

akapitów w tekście 

 Samodzielnie, choć 

tylko częściowo 

poprawnie, dobiera 

pytania do akapitów w 

tekście. 

 W większości 

poprawnie dobiera i 

samodzielnie pytania 

do akapitów w 

tekście. 

 Bezbłędnie i 

samodzielnie dobiera 

pytania do akapitów w 

tekście. 

 

Pisanie 

Strategie: 

List nieformalny 

 

 Uczeń pisze krótki i 

bardzo prosty list 

nieformalny. Stosuje 

ubogie struktury 

leksykalno- 

gramatyczne i 

popełnia liczne błędy 

językowe. List jest 

napisany w 

wymaganym stylu 

nieformalnym, ale 

zazwyczaj brakuje w 

nim niektórych 

 Uczeń pisze 

częściowo poprawny 

językowo i 

stylistycznie list 

nieformalny. Stosuje 

dość proste struktury 

gramatyczno- 

leksykalne oraz 

popełnia różne błędy 

językowe. List jest 

napisany w 

wymaganym stylu 

 Uczeń pisze 

poprawny językowo i 

stylistycznie list 

nieformalny. 

 Stosuje dość 

rozbudowaną leksykę, 

spójniki oraz formy 

charakterystyczne dla 

tego typu 

wypowiedzi. List 

zawiera większość 

wymaganych 

 Uczeń pisze w pełni 

poprawny językowo i 

stylistycznie list 

nieformalny. Stosuje 

bogatą leksykę, 

spójniki oraz 

odpowiednie formy 

charakterystyczne dla 

tego typu 

wypowiedzi. List 

zawiera wszystkie 

wymagane elementy. 
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Ogólne cele 

kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

elementów 

wynikających z 

polecenia 

nieformalnym, ale 

brak w nim 

nielicznych 

elementów 

wynikających z 

polecenia. 

elementów, ale 

pojawiają się w nim 

drobne błędy, które 

nie zakłócaj 

komunikacji. 

 

Mówienie/ wymowa  

 Na podstawie 
podanych informacji z 

trudem odgrywa rolę 
w scence, uzyskując i 

przekazując 
informacje na temat 

wykonywanej pracy. 

 Używa ubogich 

struktur leksykalno- 

gramatycznych oraz 

popełnia wiele błędów 

językowych. 

Komunikacja jest 

utrudniona, uczeń 

często wymaga 

pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

 Przy pomocy 

nauczyciela/kolegów 

uczeń opowiada o 

zasadach 

obowiązujących go w 

dzieciństwie. Ma duże 

trudności ze 

stosowaniem nowo 

 Na podstawie 

podanych informacji 

odgrywa rolę w 

scence, uzyskując i 

przekazując 

informacje na temat 

Używa prostych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych, 

popełnia różne błędy 

językowe, które 

czasami zakłócają 

komunikację. 

 Uczeń samodzielnie 

opowiada o zasadach 

obowiązujących go w 

dzieciństwie. Z 

trudnością stosuje 

nowo poznane zwroty 

charakterystyczne dla 

wyrażania nakazów, 

zakazów, pozwolenia. 

 Bierze udział w 
grupowej dyskusji 

 Na podstawie 

podanych informacji 

poprawnie odgrywa 

rolę w scence, 

uzyskując i 

przekazując 

informacje na temat 

wykonywanej pracy. 

Używa 

rozbudowanych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych, 

czasami popełnia 

drobne błędy 

językowe, które nie 

zakłócają 

komunikacji. 

 Uczeń opowiada o 

zasadach 

obowiązujących go w 

dzieciństwie. Na ogół 

poprawnie stosuje 

nowo poznane zwroty 

charakterystyczne dla 

 Na podstawie 

podanych informacji 

swobodnie odgrywa 

rolę w scence, 

uzyskując i 

przekazując 

informacje na temat: 

wykonywanej pracy. 

Bezbłędnie używa 

urozmaiconych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych. 

 Uczeń swobodnie 

opowiada o zasadach 

obowiązujących go w 

dzieciństwie. 

Bezbłędnie stosuje 

nowo poznane zwroty 

charakterystyczne dla 

wyrażania nakazów, 

zakazów, pozwolenia. 

 Bierze aktywny udział 
w grupowej dyskusji 

dotyczącej 
najlepszego sposobu 
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Ogólne cele 

kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

poznanych zwrotów 

charakterystycznych 

dla wyrażania 

nakazów, zakazów, 

pozwolenia. Popełnia 

liczne błędy. 

 Bierze bardzo 

skromny udział w 

grupowej dyskusji 

dotyczącej 

najlepszego sposobu 

spędzenia roku 

przerwy między 

nauką w szkole a 

studiami. Odzywa się 

rzadko, pojedynczymi 

słowami lub bardzo 

krótkimi zdaniami. 

Popełnia liczne błędy 

językowe. 

 Z trudem odgrywa 
rolę w scence, 

uzyskując i 

przekazując niektóre 

informacje w 

rozmowie 

telefonicznej na temat 

pracy na obozie dla 

dzieci. Używa bardzo 

ubogich struktur 

leksykalno- 

dotyczącej 

najlepszego sposobu 

spędzenia roku 

przerwy między 

nauką w szkole a 

studiami. Odzywa się 

krótkimi i prostymi 

zdaniami, popełnia 

różne błędy językowe, 

zwłaszcza w zakresie 

nowo poznanych 

struktur leksykalno- 
gramatycznych. 

• Na podstawie 

podanych informacji 

samodzielnie odgrywa 

rolę w scence, 

uzyskując i 

przekazując 

większość 

wymaganych 

informacji w 

 rozmowie 

telefonicznej na temat 

pracy na obozie dla 

dzieci. Używa 

prostych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych oraz 

popełnia różne błędy 

językowe, które 

czasami zakłócają 

wyrażania nakazów, 

zakazów, pozwolenia. 

 Bierze aktywny udział 

w grupowej dyskusji 

dotyczącej 

najlepszego sposobu 

spędzenia roku 
przerwy między 

nauką w szkole a 

studiami. 

 W większości 

poprawnie używa 

rozbudowanych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych, a 

drobne błędy nie 

zakłócają 

komunikacji. 

• Na podstawie 

podanych informacji 
odgrywa rolę w 

scence uzyskując i 
przekazując 

wymagane informacje 
w rozmowie 

telefonicznej na temat 
pracy na obozie dla 

dzieci. W większości 
poprawnie używa 

rozbudowanych 
struktur leksykalno- 

gramatycznych, a 

spędzenia roku 

przerwy między 

nauką w szkole a 

studiami. Bezbłędnie 

używa 

rozbudowanych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych. 

• Na podstawie 

podanych informacji 

swobodnie odgrywa 

rolę w scence 

uzyskując i 

przekazując 

wymagane informacje 

w rozmowie 

telefonicznej na temat 

pracy na obozie dla 

dzieci. Bezbłędnie 

używa 

rozbudowanych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych. 

Wypowiedzi ucznia są 

płynne i całkowicie 

wyczerpujące. 
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Ogólne cele 

kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

gramatycznych oraz 

popełnia wiele błędów 

językowych. 

Komunikacja jest 

utrudniona, uczeń 

często wymaga 

pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

komunikację. 

 

 

drobne błędy nie 
zakłócają 

komunikacji. 

 

 

Wypowiedź 

pisemna: Rozmowa 

z odgrywaniem roli 

 

 Niepewnie i przy 

użyciu bardzo 

prostych struktur 

gramatyczno- 

leksykalnych uczeń  

przekazuje niektóre 

informacje dotyczące 

swojego dzieciństwa.  

Nie zawsze 

prawidłowo reaguje 

na pytania rozmówcy, 

a liczne błędy 

językowe utrudniają 

komunikację. 

 Używając prostych 

struktur gramatyczno- 

leksykalnych, uczeń  

przekazuje większość 

informacji 

dotyczących swojego 

dzieciństwa. Czasami 

zdarzają mu się 

problemy z właściwą 

reakcją na pytania 

rozmówcy oraz różne 

błędy językowe. 

 W miarę poprawnie i 

przy użyciu 

stosunkowo 

rozbudowanych 

struktur gramatyczno- 

leksykalnych uczeń  

przekazuje wymagane 

informacje na temat 

swojego dzieciństwa. 

W jego wypowiedzi 

występują nieliczne 

błędy, które nie 

zakłócają 

komunikacji. 

 Poprawnie i przy 

użyciu urozmaiconych 

struktur gramatyczno- 

leksykalnych uczeń  

przekazuje wymagane 

informacje na temat 

swojego dzieciństwa. 

Swobodnie i 

prawidłowo reaguje 

na pytania rozmówcy. 

Wypowiedź ustna: 

Rozmowa na 

podstawie ilustracji 

oraz odpowiedzi na 

3 pytania 

 Przy użyciu bardzo 

ubogich struktur 

leksykalno- 

gramatycznych, z 

licznymi błędami 

uczeń opisuje 

ilustrację i próbuje 

odpowiedzieć na 

 Przy użyciu prostych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych oraz z 

różnymi błędami 

uczeń opisuje 

ilustrację i próbuje 

odpowiedzieć na 

większość pytań. 

Przekazuje większość 

 W większości 

poprawnie używając 

rozbudowanych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych uczeń 

samodzielnie opisuje 

ilustrację i odpowiada 

na wszystkie pytania. 

Na ogół poprawnie 

 Bezbłędnie używając 

rozbudowanych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych uczeń 

samodzielnie opisuje 

ilustrację i odpowiada 

wyczerpująco na 

wszystkie pytania. 

Przekazuje 
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Ogólne cele 

kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

niektóre pytania. Ma 

duże problemy z 

przekazaniem 

wymaganych 3 

elementów opisu (kto, 

gdzie, co robi). Często 

wymaga pomocy 

nauczyciela/ kolegów. 

wymaganych 

elementów opisu (kto, 

gdzie, co robi), 

czasem wymaga 

pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

przekazuje wszystkie 

wymagane elementy 

opisu (kto, gdzie, co 

robi) 

wyczerpująco 

wszystkie wymagane 

elementy opisu (kto, 

gdzie, co robi). 

Znajomość środków 

językowych. 

 Z dużymi 

trudnościami uczeń 

podejmuje próbę 

wyboru opcji, która 

najlepiej zastępuje 

zaznaczony fragment. 

Bardzo skromny 

zasób struktur 

leksykalno- 

gramatycznych  

utrudniają często 

zaznaczenie 

poprawnej 

odpowiedzi.  Często 

wymaga pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

 Z dużymi 

trudnościami uczeń 

wybiera wyraz, który 

poprawnie uzupełnia 

luki w dwóch 

zdaniach. Często 

 Uczeń z pewnymi 

trudnościami wybiera 

opcję, która najlepiej 

zastępuje zaznaczony 

fragment. Skromny 

zasób struktur 

leksykalno- 

gramatycznych  

czasami utrudniają 

zaznaczenie 

poprawnej 

odpowiedzi. Czasem 

wymaga pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

 Uczeń z pewnymi 

trudnościami wybiera 

wyraz, który 

poprawnie uzupełnia 

luki w dwóch 

zdaniach. Czasem 

wymaga pomocy 

nauczyciela/kolegów 

 Uczeń samodzielnie i 

dość swobodnie 

wybiera opcję, która 

najlepiej zastępuje 

zaznaczony fragment. 

Zasób struktur 

leksykalno-

gramatycznych na 

ogół gwarantuje 

zaznaczenie 

poprawnej 

odpowiedzi. 

 Uczeń samodzielnie 

wybiera wyraz, który 

na ogół poprawnie 

uzupełnia luki w 

dwóch zdaniach. 

 

 Uczeń samodzielnie i 

bezbłędnie wybiera 

opcję, które najlepiej 

zastępuje zaznaczony 

fragment. Bogaty 

zasób struktur 

leksykalno-

gramatycznych 

gwarantuje 

zaznaczenie 

poprawnej 

odpowiedzi. 

 Uczeń samodzielnie 

wybiera wyraz, który 

poprawnie uzupełnia 

luki w dwóch 

zdaniach 
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Ogólne cele 

kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu 

maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

wymaga pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

 

 

MODULE 6: NATURE AND THE ENVIRONMENT 

Zakres tematów: Świat przyrody 

Strategie: Wypowiedź pisemna: Blog 

Kultura: Born to be wild 

 

Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Gramatyka  

 Uczeń zna zasady 
budowy zdań w czasie 

future simple oraz 

przy użyciu 
konstrukcji be going 

to, ale ma trudności z 
wyborem właściwej 

dla danego kontekstu 
formy gramatycznej. 

 Zna zasady 

zastosowania 
przedimka 

określonego the, 

jednak bardzo często 

popełnia błędy w 

praktyce. 

 Uczeń zna zasady 
budowy zdań w czasie 

future simple oraz 
przy użyciu 

konstrukcji be going 
to, ale czasami 

wybiera niewłaściwą 
dla danego kontekstu 

formę gramatyczną. 

 Zna większość zasad 

zastosowania 

przedimka 

określonego the 

jednak dość często 

popełnia błędy w 

praktyce. 

 Uczeń zna zasady 
budowy zdań w czasie 

future simple oraz 
przy użyciu 

konstrukcji be going 
to i zazwyczaj 

wybiera właściwą dla 
danego kontekstu 

formę gramatyczną. 

 Zna zasady 

zastosowania 

przedimka 

określonego the, choć 

sporadycznie popełnia 

błędy w praktyce 

• Uczeń dobrze 
opanował i w pełni 

poprawnie konstruuje 

różne formy zdań w 

czasie future simple 

oraz przy użyciu 

konstrukcji be going 
to. 

 Dobrze opanował i 

poprawnie stosuje w 

praktyce przedimek 

określony the. 

 

Leksyka  
 Uczeń zna biernie 

podstawową leksykę z 

zakresu środowiska 

 Uczeń częściowo 

opanował 

wprowadzone w 

 Uczeń opanował 

większość 

wprowadzonego w 

 Uczeń w pełni 

opanował 

wprowadzone w 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

naturalnego, ochrony 

przyrody, klęsk 

żywiołowych oraz 

pomocy humanitarnej. 

 Zna nieliczne z 

omawianych w 

module wyrażeń i 

zwrotów przydatnych 

przy dokonywaniu 

prezentacji i 

prowadzeniu debaty, 

sporadycznie stosuje 

je w praktyce. 

module słownictwo z 

zakresu środowiska 

naturalnego, ochrony 

przyrody, klęsk 

żywiołowych oraz 

pomocy humanitarnej. 

 Zna i częściowo 
poprawnie stosuje w 

praktyce niektóre z 

poznanych w module 

wyrażeń i zwrotów 

przydatnych przy 

dokonywaniu 

prezentacji i 

prowadzeniu debaty. 

module słownictwa z 

zakresu środowiska 

naturalnego, ochrony 

przyrody, klęsk 

żywiołowych oraz 

pomocy humanitarnej. 

 Zna i na ogół 
poprawnie stosuje w 

praktyce większość 

poznanych w module 

wyrażeń i zwrotów 

przydatnych przy 

dokonywaniu 

prezentacji i 

prowadzeniu debaty. 

module słownictwo z 

zakresu środowiska 

naturalnego, ochrony 

przyrody, klęsk 

żywiołowych oraz 

pomocy humanitarnej. 

 Zna i bezbłędnie 
stosuje w praktyce 

wszystkie poznane w 

module wyrażenia i 

zwroty przydatnych 

przy dokonywaniu 

prezentacji i 

prowadzeniu debaty. 

 

Słuchanie  

 Uczeń rozumie 

sens ogólny 

wysłuchanego 

komunikatu na temat 

globalnego ocieplenia. 

Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

udziela odpowiedzi na 

niektóre pytania 

szczegółowe oraz z 

trudem uzupełnia 

brakującymi 

informacjami niektóre 

luki w streszczeniu. 

 Rozumie sens ogólny 

wysłuchanej 

prezentacji na temat 

praktycznych 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny usłyszanego 

komunikatu na temat 
globalnego ocieplenia, 

samodzielnie udziela 

częściowo 

poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe oraz 

poprawnie uzupełnia 

brakującymi 

informacjami część 

luk w streszczeniu. 

 Rozumie sens ogólny 

oraz wyławia niektóre 

informacje 

szczegółowe z 

wysłuchanej 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny usłyszanego 

komunikatu na temat 
globalnego ocieplenia, 

na ogół poprawnie 

udziela odpowiedzi na 

pytania szczegółowe 

oraz poprawnie 

uzupełnia 

brakującymi 

informacjami 

większość luk w 

streszczeniu. 

 Rozumie sens ogólny 

oraz wyławia 

większość informacji 

szczegółowych z 

wysłuchanej 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny usłyszanego 

komunikatu na temat 

globalnego ocieplenia, 

w pełni poprawnie 

udziela odpowiedzi na 

pytania szczegółowe 

oraz bezbłędnie 

uzupełnia 

brakującymi 

informacjami luki w 

streszczeniu. 

 Rozumie sens ogólny 

oraz wyławia 

wszystkie informacje 

szczegółowe z 

wysłuchanej 

prezentacji na temat 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

sposobów ochrony 

środowiska, jednak 

ma trudności z 

poprawnym 

uzupełnianiem luk w 

graficznym 

przedstawieniu 

prezentacji. Wymaga 

pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

 Rozumie sens ogólny 

rozmowy 

telefonicznej 

(zgłoszenia wypadku 

drogowego służbom 

ratowniczym), ale ma 

trudności z 

udzieleniem 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe oraz z 

uzupełnieniem luk w 

transkrypcji dialogu. 

Wymaga pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

 Po obejrzeniu 
filmu o afrykańskiej 

hodowli motyli z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

poprawia niektóre 

zdania zawierające 

błędne informacje, 

prezentacji na temat 

praktycznych 

sposobów ochrony 

środowiska, 

samodzielnie 

uzupełnia niektóre 

luki w graficznym 

przedstawieniu 

prezentacji. 

 Rozumie sens ogólny 

rozmowy 

telefonicznej 

(zgłoszenia wypadku 

drogowego służbom 

ratowniczym) i 

samodzielnie 

odpowiada na 

niektóre pytania 

szczegółowe. 

Częściowo poprawnie 

uzupełnia luki w 

transkrypcji dialogu. 

 Po obejrzeniu filmu o 
afrykańskiej hodowli 

motyli samodzielnie 

poprawia niektóre 

zdania zawierające 

błędne informacje, 

udziela częściowo 

poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe oraz 

uzupełnia podanymi 

prezentacji na temat 

praktycznych 

sposobów ochrony 

środowiska, 

poprawnie uzupełnia 

większość luk w 

graficznym 

przedstawieniu 

prezentacji. 

 Rozumie sens ogólny 

rozmowy 

telefonicznej 

(zgłoszenia wypadku 

drogowego służbom 

ratowniczym) i na 

ogół poprawnie 

odpowiada na pytania 

szczegółowe. W 

większości poprawnie 

uzupełnia luki w 

transkrypcji dialogu. 

 Po obejrzeniu filmu o 
afrykańskiej hodowli 

motyli poprawia 

większość zdań 

zawierających błędne 

informacje, udziela w 

większości 

poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe oraz 

prawidłowo uzupełnia 

podanymi wyrazami 

praktycznych 

sposobów ochrony 

środowiska, bez trudu, 

w pełni poprawnie 

uzupełnia luki w 

graficznym 

przedstawieniu 

prezentacji. 

 Rozumie sens ogólny 

rozmowy 

telefonicznej 

(zgłoszenia wypadku 

drogowego służbom 

ratowniczym) i 

bezbłędnie odpowiada 

na pytania 

szczegółowe. W pełni 

poprawnie uzupełnia 

luki w transkrypcji 

dialogu. 

 Po obejrzeniu filmu o 
afrykańskiej hodowli 

motyli poprawia 

wszystkie zdania 

zawierające błędne 

informacje, udziela 

bezbłędnych 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe oraz 

prawidłowo uzupełnia 

podanymi wyrazami 

luki w podsumowaniu 

filmu. 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

udziela krótkich i 

prostych odpowiedzi 

na niektóre pytania 

szczegółowe oraz 

uzupełnia podanymi 

wyrazami niektóre 

luki w podsumowaniu 

filmu. 

wyrazami większość 

luk w podsumowaniu 

filmu. 

 

luki w podsumowaniu 

filmu. 

 

 

 

Czytanie 

 

 Na podstawie 

przeczytanego tekstu 

o dziennikarzu 

tropiącym tornada 
uczeń z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uzupełnia niektóre 

luki w notatce. 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

układa w kolejności 

chronologicznej 

fragmenty tekstu o 

lwie, który dorastał 

wśród ludzi i dzięki 

ich staraniom 

przystosował się do 

życia w naturalnym 

środowisku. 

 Na podstawie 

przeczytanego tekstu 

o dziennikarzu 

tropiącym tornada 

uczeń samodzielnie 

uzupełnia niektóre 

luki w notatce. 

 Samodzielnie i 
częściowo poprawnie 

układa w kolejności 

chronologicznej 

fragmenty tekstu o 

lwie, który dorastał 

wśród ludzi i dzięki 

ich staraniom 

przystosował się do 

życia w naturalnym 

środowisku 

 Na podstawie 

przeczytanego tekstu 

o dziennikarzu 

tropiącym tornada 

uczeń poprawnie 

uzupełnia większość 

luk w notatce. 

 Na ogół poprawnie 

układa w kolejności 

chronologicznej 
fragmenty tekstu o 

lwie, który dorastał 

wśród ludzi i dzięki 

ich staraniom 

przystosował się do 

życia w naturalnym 

środowisku. 

 

 Na podstawie 

przeczytanego tekstu 

o dziennikarzu 

tropiącym tornada 

uczeń bezbłędnie 

uzupełnia wszystkie 

luki w notatce. 

 Bezbłędnie układa we 

kolejności 

chronologicznej 
fragmenty tekstu o 

lwie, który dorastał 

wśród ludzi i dzięki 

ich staraniom 

przystosował się do 

życia w naturalnym 

środowisku. 

 

Wielokrotny wybór, 

Dobieranie 

 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

wybiera  częściowo 

poprawne 

odpowiedzi.  

 Samodzielnie i 

częściowo poprawnie 

wybiera odpowiedzi. 

 W większości 

poprawnie wybiera 

odpowiedzi. 

 Bezbłędnie wybiera 
poprawnie 

odpowiedzi. 

Pisanie   Uczeń pisze bardzo  Uczeń pisze prosty  Uczeń pisze  Uczeń pisze w pełni 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

prosty i krótki wpis na 

forum internetowym 

dotyczący 

pojemników do 

sortowania odpadów. 

Zachowuje wymagany 

styl formalny, jednak 

używa bardzo ubogich 

struktur leksykalno- 

gramatycznych i 

popełnia liczne błędy 

językowe. W 

wypowiedzi brakuje 

niektórych 

wymaganych 

elementów. 

Wypowiedź jest 

niespójna i 

chaotyczna, może 

częściowo odbiegać 

od tematu. Uczeń na 

ogół nie przestrzega 

limitu wyrazów. 

wpis na forum 

internetowym 

dotyczący 

pojemników do 

sortowania odpadów. 

Zachowuje wymagany 

styl formalny, używa 

prostych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych. 

Popełnia różne błędy 

językowe, w 

wypowiedzi brakuje 

nielicznych 

wymaganych 

elementów, może ona 

nieznacznie odbiegać 

od tematu. Uczeń ma 

problemy z 

przestrzeganiem 

limitu wyrazów. 

poprawny pod 

względem 

stylistycznym i 

językowym wpis na 

forum internetowym 

dotyczący 

pojemników do 

sortowania odpadów. 

Stosuje w miarę 

bogate słownictwo 

oraz stara się 

właściwie używać 

spójników although i 

however. Wypowiedź 

zawiera większość 

wymaganych 

elementów, choć nie 

zawsze jest logiczni i 

podzielona na akapity. 

Uczeń przestrzega 

limitu wyrazów lub 

przekracza go w 

niewielkim stopniu. 

 

poprawny pod 

względem 

stylistycznym i 

językowym wpis na 

forum internetowym 

dotyczący 

pojemników do 

sortowania odpadów. 

Swobodnie stosuje 

bogatą leksykę, 

spójniki although i 

however oraz 

charakterystyczne 

elementy listu 

formalnego. 

Wypowiedź pisemna 

zawiera wszystkie 

wymagane elementy, 

jest logicznie 

podzielona na akapity. 

Uczeń przestrzega 

limitu wyrazów. 

Strategie:  

Wypowiedź pisemna: 

Blog 

 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów i 

z dużymi 
trudnościami 

odpowiada na pytania 
dotyczące zgodności 

tekstu z poleceniem 
pod względem treści, 

formy spójności i 

 Samodzielnie i 

częściowo 

prawidłowo 

odpowiada na pytania 

dotyczące zgodności 

tekstu z poleceniem 

pod względem treści, 

formy spójności i 

logiki, limitu słów, 

 W większości 
prawidłowo i 

samodzielnie 

odpowiada na pytania 

dotyczące zgodności 

tekstu z poleceniem 

pod względem treści, 

formy spójności i 

logiki, limitu słów, 

 Bezbłędnie i 

samodzielnie 

odpowiada na pytania 

dotyczące zgodności 

tekstu z poleceniem 

pod względem treści, 

formy spójności i 

logiki, limitu słów, 

bogactwa struktur 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

logiki, limitu słów, 

bogactwa struktur 

językowych oraz 
poprawności. 

bogactwa struktur 

językowych oraz 

poprawności 

bogactwa struktur 

językowych oraz 

poprawności.    

językowych oraz 

poprawności 

Mówienie/ wymowa 

Wypowiedź ustna: 

Opis ilustracji oraz 

odpowiedzi na 3 pytania 
 

 Uczeń z pomocą 
nauczyciela/kolegów 

opisuje ilustrację 

często  zapominając o 

3 elementach opisu 

(kto, gdzie, co robi). 

Odpowiada na 

niektóre pytania nie 

rozwijając żadnego z 

nich. Stosuje bardzo 

proste struktury 

leksykalno-

gramatyczne oraz 

popełnia liczne błędy 

językowe, które 

często zakłócają 

komunikację.. 

 W scence 
telefonicznego 

zgłoszenia służbom 

ratowniczym sytuacji 

zagrożenia z dużym 

trudem odgrywa rolę 

przyjmującego lub 

zgłaszającego 

zdarzenie. 

Ograniczony zasób 

struktur leksykalno- 

gramatycznych oraz 

 Uczeń na ogół 
samodzielnie opisuje 

ilustrację czasem 

zapominając o 3 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi). 

Odpowiada na 

większość pytań 

rozwijając niektóre z 

nich. Stosuje proste 

struktury leksykalno-
gramatyczne oraz 

popełnia błędy 

językowe, które 

czasem zakłócają 

komunikację.  

 W scence 
telefonicznego 

zgłoszenia służbom 

ratowniczym sytuacji 

zagrożenia odgrywa 

rolę przyjmującego 

lub zgłaszającego 

zdarzenie. Niewielki 

zasób struktur 

leksykalno- 

gramatycznych oraz 

różne błędy czasami 

utrudniają mu 

• Uczeń samodzielnie 

opisuje ilustrację 

pamiętając o 3 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi). 

Odpowiada na 

wszystkie pytania 

rozwijając większość 

z nich. Stosuje dość 

urozmaicone struktury 

leksykalno- 

gramatyczne. 

Sporadyczne błędy 

językowe nie 

zakłócają komunikacji 

 W scence 
telefonicznego 

zgłoszenia służbom 

ratowniczym sytuacji 

zagrożenia odgrywa 

rolę przyjmującego 

lub zgłaszającego 

zdarzenie. W 

większości poprawnie 

stosuje poznane 

struktury leksykalno- 

gramatyczne w celu 

przekazania i/lub 

uzyskania wszystkich 

 Uczeń samodzielnie 

opisuje ilustrację 

pamiętając o 3 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi). 

Odpowiada na 

wszystkie pytania 

rozwijając wszystkie z 
nich. Stosuje 

urozmaicone struktury 

leksykalno- 

gramatyczne. Nie 

popełnia błędów 

językowych 

zakłócających 

komunikację. 

 W scence 
telefonicznego 

zgłoszenia służbom 

ratowniczym sytuacji 

zagrożenia swobodnie 

odgrywa rolę 

przyjmującego lub 

zgłaszającego 

zdarzenie. Płynnie i 

bezbłędnie stosuje 

poznane struktury 

leksykalno- 

gramatyczne w celu 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

liczne błędy 

utrudniają mu 

przekazanie i/lub 

uzyskanie wszystkich 

niezbędnych 

informacji. Często 

nieprawidłowo 

reaguje na pytania 

rozmówcy. 

 Ma problemy z 

prawidłową wymową 

przedimka 
określonego the. 

przekazanie i/lub 

uzyskanie wszystkich 

niezbędnych 

informacji. Czasami 

ma problem z 

prawidłową reakcją na 

pytania rozmówcy. 

 Popełnia czasami 

błędy w wymowie 

przedimka 
określonego the. 

 

niezbędnych 

informacji. 

 W większości 

przypadków 

prawidłowo wymawia 

przedimek określony 

the. 

 

przekazania i/lub 

uzyskania wszystkich 

niezbędnych 

informacji. 

 Bezbłędnie wymawia 
przedimek określony 

the. 

 

 

 

 

 

 

MODULE 7: LAW AND ORDER 

Zakres tematów: Państwo i społeczeństwo 

Strategie: Wypowiedź pisemna: list/e-mail 

Kultura: An extract from The Redheaded League by Arthur Conan Doyle 

 

Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Gramatyka  

 Uczeń zna 

podstawowe zasady 

konstrukcji i 

zastosowania czasu 

past perfect. 

 Popełnia liczne błędy 
w użyciu 3. formy 

 Uczeń zna zasady 

konstrukcji i 

zastosowania czasu 

past perfect. 

 Czasami popełnia 

błędy w użyciu 3. 

formy czasownika 

 Uczeń dobrze zna 
zasady konstrukcji i 

zastosowania czasu 

past perfect. 

 Zna i stosuje w 

praktyce 3. formę 

czasownika 

 Uczeń bardzo dobrze 
opanował i w pełni 

poprawnie konstruuje 

różne formy zdań w 

czasie past perfect. 

 Zna i bezbłędnie 

stosuje w praktyce 3. 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

czasownika 

nieregularnego. 

 Ma trudności z 

wyborem właściwego 

dla danego kontekstu 

czasu przeszłego. 

 Zna zasady 
konstrukcji zdań ze 

zwrotami used to i 

would, często ma 

jednak problem z 

wyborem właściwej 

dla danego kontekstu 

konstrukcji. Popełnia 

liczne błędy przy 

tworzeniu pytań i 

przeczeń. 

nieregularnego. 

 Czasami popełnia 

błędy w wyborze 

czasu przeszłego 

właściwego dla 

danego kontekstu. 

 Zna zasady 

konstrukcji zdań ze 

zwrotami used to i 

would, czasami ma 

jednak problem z 
wyborem właściwej 

dla danego kontekstu 

konstrukcji. Czasami 

popełnia błędy przy 

tworzeniu pytań i 

przeczeń. 

nieregularnego, choć 

popełnia sporadyczne 

błędy. 

 W większości 

przypadków wybiera 

właściwy dla danego 

kontekstu czas 

przeszły. 

 Zna i na ogół 
poprawnie stosuje 

zasady konstrukcji 

zdań ze zwrotami 

used to i would, w 

większości poprawnie 

wybiera właściwą dla 

danego kontekstu 

konstrukcję. 

formę czasownika 

nieregularnego. 

 Poprawnie wybiera 

właściwy dla danego 

kontekstu czas 

przeszły. 

 Zna zasady 
konstrukcji zdań ze 

zwrotami used to i 

would, bezbłędnie 

wybiera właściwą dla 

danego kontekstu 

konstrukcję. 

 

Leksyka  

 Uczeń w bardzo 

ograniczonym 

zakresie opanował 

wprowadzone w 

module słownictwo z 

zakresu państwo i 

społeczeństwo. 

 Zna biernie niektóre 
wprowadzone w 

module zwroty 

służące do opisu 

działań przestępców, 

policji oraz procedur 

sądowych. 

 Dysponuje tylko 
podstawowym 

 Uczeń częściowo 

opanował 

wprowadzone w 

module słownictwo z 
zakresu państwo i 

społeczeństwo. 

 Zna i częściowo 

poprawnie stosuje w 

praktyce 

wprowadzone w 

module zwroty 

służące do opisu 

działań przestępców, 

policji oraz procedur 

sądowych. 

 Zna i stosuje w 

 Uczeń opanował 

większość 

wprowadzonego w 

module słownictwa z 
zakresu państwo i 

społeczeństwo. 

 Zna i w większości 

poprawnie stosuje w 

praktyce 

wprowadzone w 

module zwroty 

służące do opisu 

działań przestępców, 

policji oraz procedur 

sądowych. 

 Zna i stosuje w 

 Uczeń w pełni 

opanował 

wprowadzone w 

module słownictwo z 
zakresu państwo i 

społeczeństwo. 

 Zna i bezbłędnie 

stosuje w praktyce 

wprowadzone w 

module zwroty 

służące do opisu 

działań przestępców, 

policji oraz procedur 

sądowych. 

 Zna i bezbłędnie 
stosuje w praktyce 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

słownictwem 

służącym do opisu 

miejsca zdarzenia 

kryminalnego oraz 

osób biorących w nim 

udział. 

 Zna nieliczne 
wprowadzone w 

module zwroty 

związane z 

wygłaszaniem i 

przyjmowaniem 

przeprosin. 

 W bardzo 
ograniczonym 

zakresie opanował 

wprowadzone w 

module słownictwo 

do ogólnego opisu 

wyglądu człowieka 

oraz jego znaków 

szczególnych 

praktyce proste 

słownictwo służące do 

opisu miejsca 

zdarzenia 

kryminalnego oraz 

osób biorących w nim 

udział. 

 Zna i stosuje niektóre 

wprowadzone w 

module zwroty 

związane z 

wygłaszaniem i 

przyjmowaniem 

przeprosin. 

 Opanował połowę 
wprowadzonego w 

module słownictwa do 

ogólnego opisu 

wyglądu człowieka 

oraz jego znaków 

szczególnych. 

 

praktyce większość 

poznanych wyrażeń w 

celu opisu dokładnego 

miejsca zdarzenia 

kryminalnego oraz 

osób biorących w nim 

udział. 

 Zna i poprawnie 

stosuje wprowadzone 

w module zwroty 

związane z 

wygłaszaniem i 

przyjmowaniem 

przeprosin. 

 Opanował większość 
wprowadzonego w 

module słownictwa do 
ogólnego opisu 

wyglądu człowieka 

oraz jego znaków 

szczególnych 

 

różnorodne wyrażenia 

w celu dokładnego 

opisu miejsca 

zdarzenia 

kryminalnego oraz 

osób biorących w nim 

udział. 

 Zna, bezbłędnie i 

swobodnie stosuje 

wprowadzone w 

module zwroty 

związane z 

wygłaszaniem i 

przyjmowaniem 

przeprosin. 

 W pełni opanował 
wprowadzone w 

module słownictwo 

do ogólnego opisu 

wyglądu człowieka 

oraz jego znaków 

szczególnych. 

Słuchanie  

 Uczeń rozumie sens 
ogólny wysłuchanego 

nagrania. Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

odpowiada na 

niektóre pytania. 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny rozmowy 

poszkodowanego z 

policjantem na temat 

zaginionego bagażu. Z 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny wysłuchanego 
nagrania. 

 Samodzielnie, 

częściowo poprawnie 

odpowiada na pytania. 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny rozmowy 

poszkodowanego z 

policjantem na temat 

zaginionego bagażu. 

 Uczeń rozumie sens 
ogólny wysłuchanego 

nagrania. Poprawnie 

odpowiada na 

większość pytań. 

 Na podstawie 

wysłuchanej rozmowy 

poszkodowanego z 

policjantem na temat 

zaginionego bagażu 

 Uczeń rozumie sens 
ogólny wysłuchanego 

nagrania. Bezbłędnie 

odpowiada na 

wszystkie pytania. 

 Na podstawie 

wysłuchanej rozmowy 

poszkodowanego z 

policjantem na temat 

zaginionego bagażu, 

uczeń samodzielnie i 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uzupełnia niektóre 

luki. 

 Uczeń rozumie 
fragmenty wywiadu z 

wielbicielem postaci 

Sherlocka Holmesa. Z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

udziela prostych 

odpowiedzi na 

niektóre pytania 

dotyczące rozmowy. 

• Uczeń rozumie sens 

ogólny wysłuchanej 

rozmowy na temat 

kradzieży, nie umie 

jednak na tej 

podstawie poprawnie 

wypełnić policyjnego 

formularza 

zgłoszeniowego. 

 Ma problemy z 

zaznaczeniem w tabeli 
usłyszanych w 

dialogu zwrotów. 

Samodzielnie  

częściowo poprawnie 

uzupełnia luki. 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny wywiadu z 

wielbicielem postaci 

Sherlocka Holmesa. 

Samodzielnie wyławia 

część informacji 

szczegółowych i 

udziela odpowiedzi na 

niektóre pytania 

dotyczące rozmowy. 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny z wysłuchanej 

rozmowy na temat 

kradzieży, lecz mimo 

to czasami ma 

trudności z 

poprawnym 

wypełnieniem 

policyjnego 

formularza 

zgłoszeniowego. 

 Częściowo poprawnie 

zaznacza w tabeli 

usłyszane w dialogu 

zwroty. 

samodzielnie uczeń 

uzupełnia luki w 

większości poprawnie 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny wywiadu z 

wielbicielem postaci 

Sherlocka Holmesa. 

Wyławia większość 

informacji 

szczegółowych i 

udziela na ogół 

poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

wysłuchanej 

rozmowy. 

 Uczeń rozumie sens 
ogólny i większość 

informacji 

szczegółowych z 

wysłuchanej rozmowy 

na temat kradzieży i 

na tej podstawie w 

większości poprawnie 

wypełnia policyjny 

formularz 

zgłoszeniowy. 

 W większości 

poprawnie zaznacza w 

tabeli usłyszane w 

dialogu zwroty. 

w pełni poprawnie 

uzupełnia wszystkie 

luki. 

 Uczeń bez trudu 

rozumie wywiad z 

wielbicielem postaci 

Sherlocka Holmesa. 

Wyławia wszystkie 

informacje 

szczegółowe i udziela 

bezbłędnych 

odpowiedzi na pytania 

dotyczące rozmowy. 

• Uczeń rozumie sens 

ogólny i wszystkie 

informacje 

szczegółowe z 

wysłuchanej rozmowy 

na temat kradzieży i 

na tej podstawie 
bezbłędnie wypełnia 

policyjny formularz 

zgłoszeniowy. 

 Bezbłędnie zaznacza 

w tabeli usłyszane w 

dialogu zwroty. 

Czytanie  
 Uczeń rozumie tylko 

niektóre fragmenty 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny czytanego 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny czytanego 
 Uczeń rozumie sens 

czytanego tekstu o 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

czytanego tekstu o 

Sherlocku Holmesie. 

Często nie zna 

znaczenia 

występujących w nim 

słów. Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

udziela krótkich i 

prostych odpowiedzi 

na niektóre pytania 

dotyczące tekstu. 

tekstu o Sherlocku 

Holmesie, nawet jeśli 

nie zna niektórych 

słów. Samodzielnie i 

częściowo poprawnie 

udziela odpowiedzi na 

pytania dotyczące 

tekstu. 

tekstu o Sherlocku 

Holmesie, potrafi 

wyłowić większość 

informacji 

kluczowych, udziela 

prawidłowych 

odpowiedzi na 

większość pytań 

dotyczących tekstu. 

Sherlocku Holmesie, 

potrafi wyłowić z 

niego wszystkie 

informacje kluczowe i 

udziela 

wyczerpujących oraz 

w pełni poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

z tekstem 

Środki językowe 

 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

czasem wybiera 

odpowiedź, która 

logicznie i 

gramatycznie 

uzupełnia tekst. 

 Samodzielnie, choć 

czasem błędnie, 

wybiera odpowiedź, 

która logicznie i 

gramatycznie 

uzupełnia tekst.  

 

 Na ogół poprawnie i 

samodzielnie wybiera 

odpowiedź, która 

logicznie i 

gramatycznie 

uzupełnia tekst. 

 

 Bezbłędnie i 

samodzielnie wybiera  

odpowiedź, która 

logicznie i 

gramatycznie 

uzupełnia tekst 

Pisanie Wpis na forum 

 Uczeń dokonuje 

wpisu na forum 

internetowym. Używa   

struktur leksykalno- 

gramatycznych i 

popełnia liczne błędy 

językowe. 

Wypowiedź jest 

niespójna i 

chaotyczna, brakuje w 

niej niektórych 

wymaganych 

elementów i/lub 

 Uczeń dokonuje 

wpisu na forum 

internetowym. Używa 

podstawowych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych oraz 

popełnia różne błędy 

językowe. W 

wypowiedzi brakuje 

niektórych 

wymaganych 

elementów i/lub 

 Uczeń dokonuje 

poprawnego pod 

względem 

stylistycznym i 

językowym wpisu na 

forum internetowym. 

Stosuje stosunkowo 

bogaty zakres struktur 

leksykalno- 

gramatycznych. 

Wypowiedź zawiera 

większość 

wymaganych 

elementów. 

 Uczeń dokonuje 

wpisu na forum 

internetowym,  który 

jest w pełni poprawny 

pod względem 

stylistycznym i 

językowym. Stosuje 

bogaty zakres struktur 

leksykalno- 

gramatycznych.. 

Wypowiedź zawiera 

wszystkie wymagane 

elementy. 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

częściowo odbiega od 

tematu. 

nieznacznie odbiega 

ona od tematu. 

 

Mówienie/ wymowa  

 Z pomocą 
nauczyciela/kolegów 

odgrywa w scenie 

przesłuchania rolę 

policjanta lub 

podejrzanego. Przy 

pomocy bardzo 

skromnego zasobu 

słownictwa i prostych 

struktur językowych 

zadaje odpowiednie 

pytania lub 

relacjonuje własną 

wersję wydarzeń. 

 Wykorzystując 

nieliczne poznane w 

module zwroty oraz 

popełniając wiele 

błędów, w scenkach 

sytuacyjnych 

przeprasza partnera 

lub przyjmuje 

przeprosiny. Często 

wymaga pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

 Ze względu na 
ograniczony zasób 

słownictwa oraz 

struktur 

gramatycznych uczeń 

 Samodzielnie, ale 

popełniając błędy 

językowe, odgrywa w 

scenie przesłuchania 
rolę policjanta lub 

podejrzanego. Przy 

pomocy dość prostego 

zasobu słownictwa i 

nieskomplikowanych 

struktur językowych 

relacjonuje własną 

wersję wydarzeń. 

 Za pomocą niektórych 
zwrotów poznanych w 

module przeprasza w 

scenkach 

sytuacyjnych partnera 

lub przyjmuje 

przeprosiny. Popełnia 

przy tym błędy 

językowe. 

 Uczeń włącza się do 

dyskusji na temat 

rozwiązania zagadki 

przedstawionej w 

opowiadaniu o 

Sherlocku Holmesie. 

Jego wypowiedzi są 

krótkie, proste, 

czasami pojawiają się 

 Poprawnie odgrywa w 

scenie przesłuchania 

rolę policjanta lub 

podejrzanego. Przy 
pomocy stosunkowo 

bogatego zasobu 

słownictwa i struktur 

językowych 

relacjonuje własną 

wersję wydarzeń. 

 Wykorzystując 
poprawnie większość 

zwrotów poznanych w 

module, przeprasza 

partnera lub 

przyjmuje przeprosiny 

w scenkach 

sytuacyjnych. 

 Uczeń bierze czynny 

udział w dyskusji na 

temat rozwiązania 

zagadki 

przedstawionej w 

opowiadaniu o 

Sherlocku Holmesie. 

Używa szerokiego 

zasobu słownictwa i 

struktur 

gramatycznych, choć 

 Swobodnie i w pełni 

poprawnie odgrywa w 

scenie przesłuchania 

rolę policjanta lub 
podejrzanego. Przy 

pomocy bogatego 

zasobu słownictwa i 

różnorodnych struktur 

językowych 

relacjonuje własną 

wersję wydarzeń. 

 Bezbłędnie 

wykorzystując zwroty 

poznane w module, 

swobodnie odgrywa 

rolę w scenkach 

sytuacyjnych 

przepraszając partnera 

lub przyjmując 

przeprosiny. 

 Uczeń swobodnie i 

aktywnie bierze udział 

w dyskusji na temat 

rozwiązania zagadki 

przedstawionej w 

opowiadaniu o 

Sherlocku Holmesie. 

Jego wypowiedzi są 

płynne i całkowicie 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

bardzo rzadko włącza 

się do dyskusji na 

temat rozwiązania 

zagadki 

przedstawionej w 

opowiadaniu o 

Sherlocku Holmesie. 

 Wykorzystując bardzo 

ograniczony zasób 

struktur gramatyczno- 

leksykalnych, uczeń 

odgrywa rolę świadka 

przestępstwa, ofiary 

lub policjanta. Ze 

względu na trudności 

 językowe nie 

wypełnia wszystkich 

punktów polecenia, a 

jego wypowiedzi są 

mało komunikatywne. 

w nich błędy, które 

mogą utrudnić 

komunikację. 

 Używając niektórych 
poznanych w module 

struktur gramatyczno- 

leksykalnych, uczeń 

odgrywa rolę świadka 

przestępstwa, ofiary 

lub policjanta. W jego 

wypowiedzi pojawiają 

się błędy, które 

czasami utrudniają 

komunikację. 

 

w jego wypowiedzi 

pojawiają się czasami 

niezakłócające 

komunikacji błędy. 

 W większości 

poprawnie stosując 

poznane w module 

struktury 

gramatyczno- 

leksykalne, uczeń 

odgrywa rolę świadka 

przestępstwa, ofiary 

lub policjanta. W jego 

wypowiedzi czasami 

pojawiają się błędy, 

które nie utrudniają 

komunikacji. 

 

 

poprawne językowo. 

 Swobodnie stosując 

poznane w module 

struktury 

gramatyczno- 

leksykalne, uczeń 

bezbłędnie odgrywa 

rolę świadka 

przestępstwa, ofiary 

lub policjanta 

 

Temat maturalny: 

Rozmowa na postawie 

materiału stymulującego 

oraz odpowiedzi na 2 

pytania. 

 

 Uczeń wybiera jeden 

projekt i odrzuca 

pozostałe. Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

krótko argumentuje 

swoje decyzje.  

 Używa bardzo 

prostych struktur 

gramatyczno- 

leksykalnych, z 

licznymi błędami 

językowymi, które 

 Uczeń wybiera jeden 

projekt i odrzuca 

pozostałe. Na ogół 

samodzielnie krótko 

argumentuje swoje 

decyzje.  

 Używa prostych 

struktur gramatyczno- 

leksykalnych, z 

licznymi błędami 

językowymi, które 

czasami zakłócają 

 Uczeń wybiera jeden 

projekt i odrzuca 

pozostałe. 

Samodzielnie i dość 

wyczerpująco 

argumentuje swoje 

decyzje.  

 Używa dość 

urozmaiconych 

struktur gramatyczno- 

leksykalnych, z 

nielicznymi błędami 

 Uczeń wybiera jeden 

projekt i odrzuca 

pozostałe. 

Samodzielnie i 

wyczerpująco 

argumentuje swoje 

decyzje.  

 Używa bezbłędnie 

urozmaiconych 

struktur gramatyczno- 

leksykalnych. 

Odpowiada na oba 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

często zakłócają 

komunikację. 

 Odpowiada na  

pytania, których nie 

rozwija. 

komunikację. 

Odpowiada na  

pytania rozwijając 

tylko jedno 

językowymi, które nie 

zakłócają 

komunikacji. 

Odpowiada na  

pytania rozwijając oba 

pytania, które  rozwija 

wyczerpująco. 

 

 

 

 

MODULE 8: FITNESS AND HEALTH 

Zakres tematów: Zdrowie 

Strategie: Wpis na forum internetowym. 

Kultura: Sport in Britain 

 

Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Gramatyka  

 Uczeń zna zasady 

konstrukcji zdań w 

zerowym oraz 

pierwszym trybie 

warunkowym, ale w 

praktyce często 

stosuje niewłaściwe 

formy czasowników. 

 Uczeń rozróżnia 
poznane tryby 

warunkowe, ale często 

ma problem z 

doborem właściwej 

konstrukcji do 

kontekstu. 

 Uczeń zna zasady 

konstrukcji zdań w 

zerowym oraz 

pierwszym trybie 

warunkowym, ale w 

praktyce czasami 

stosuje niewłaściwe 

formy czasowników. 

 Uczeń rozróżnia 
poznane tryby 

warunkowe, ale 

czasami ma problem z 

doborem właściwej 

konstrukcji do 

kontekstu. 

 Uczeń zna zasady 

konstrukcji zdań w 

zerowym oraz 

pierwszym trybie 

warunkowym, choć 

zdarza mu się 

sporadycznie 

zastosować 

niewłaściwą formę 

czasownika w 

otwartych 

wypowiedziach. 

 Uczeń rozróżnia 
poznane tryby 

warunkowe i na ogół 

 Uczeń zna i 

prawidłowo stosuje 

zasady konstrukcji 

zdań w zerowym oraz 

pierwszym trybie 

warunkowym. 

 Uczeń rozróżnia 
poznane tryby 

warunkowe i 

bezbłędnie dobiera 

właściwą konstrukcję 

do kontekstu. 

 Uczeń rozumie i 

poprawnie stosuje w 

praktyce zasady 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 Uczeń teoretycznie 

rozumie zasady 

dotyczące stosowania 

spójnika unless, ale 

popełnia liczne błędy 

w praktyce. Wymaga 

znacznej pomocy 

nauczyciela/kolegów 

 Uczeń rozumie zasady 

dotyczące stosowania 

spójnika unless, ale 

czasami popełnia 

błędy w praktyce. 

 

poprawnie dobiera 

właściwą konstrukcję 

do kontekstu. 

 Uczeń rozumie i w 

większości poprawnie 

stosuje w praktyce 

zasady dotyczące 

spójnika unless. 

dotyczące spójnika 

unless. 

 

Leksyka  

 Uczeń zna 

podstawowe 

słownictwo z zakresu 

kultury fizycznej i 

sportu. Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

łączy nazwy 

wybranych dyscyplin 

sportowych z 

odpowiednimi 

czasownikami oraz z 

nazwami przyrządów 
i akcesoriów. 

 Rozumie niektóre z 

poznanych 
czasowników 

wielowyrazowych 

(phrasal verbs), ale 

nie stosuje ich w 

praktyce. 

 Zna biernie część 

wprowadzonego w 

module słownictwa 

służącego do opisu 

dolegliwości oraz 

 Uczeń zna 

podstawowe 

słownictwo z zakresu 

kultury fizycznej i 
sportu. Samodzielnie, 

częściowo poprawnie 

łączy nazwy 

wybranych dyscyplin 

sportowych z 

odpowiednimi 

czasownikami oraz z 

nazwami przyrządów 

i akcesoriów. 

 Rozumie niektóre z 

poznanych 

czasowników 

wielowyrazowych 

(phrasal verbs), ale 

często popełnia błędy, 

stosując je w 
praktyce. 

 Zna i stosuje część 

wprowadzonego w 

module słownictwa 

służącego do opisu 

 Uczeń zna i stosuje 

poznane słownictwo z 

zakresu kultury 

fizycznej i sportu. W 
większości poprawnie 

łączy nazwy 

wybranych dyscyplin 

sportowych z 

odpowiednimi 

czasownikami oraz z 

nazwami przyrządów 

i akcesoriów. 

 Rozumie większość z 

poznanych 

czasowników 

wielowyrazowych 

(phrasal verbs), choć 

czasami popełnia 

drobne błędy, stosując 

je w praktyce. 

 Zna i w większości 

poprawnie stosuje 

wprowadzone w 

module słownictwo 

służące do opisu 

 Uczeń zna i 

swobodnie stosuje 

poznane słownictwo z 

zakresu kultury 
fizycznej i sportu. 

Bezbłędnie łączy 

nazwy wybranych 

dyscyplin sportowych 

z odpowiednimi 

czasownikami oraz z 

nazwami przyrządów 

i akcesoriów. 

 Rozumie wszystkie 

poznane czasowniki 

wielowyrazowe 

(phrasal verbs) i 

poprawnie stosuje je 

w praktyce. 

 Zna i bezbłędnie 
stosuje wprowadzone 

w module słownictwo 

służące do opisu 

dolegliwości oraz 

metod leczenia. 

 Zna i bezbłędnie 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

metod leczenia. 

 Zna kilka prostych 

zwrotów przydatnych 

podczas rozmowy z 

lekarzem lub 

farmaceutą i z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

stosuje je w praktyce. 

 Zna i stosuje w 

praktyce niektóre 

poznane zwroty 

służące udzielaniu 

rady. 

 

dolegliwości oraz 

metod leczenia, choć 

często popełnia błędy 

w praktyce.  

 Zna kilka prostych 

zwrotów przydatnych 

podczas rozmowy z 

lekarzem lub 

farmaceutą, 

samodzielnie i 

częściowo poprawnie 

stosuje je w praktyce. 

 Zna i stosuje w 

praktyce poznane 

zwroty służące 

udzielaniu rady 

dolegliwości oraz 

metod leczenia. 

 Zna i w większości 

poprawnie stosuje 

wprowadzone w 

module zwroty 

przydatne podczas 

rozmowy z lekarzem 

lub farmaceutą. 

 Zna i poprawnie 

stosuje w praktyce 

poznane zwroty 

służące udzielaniu 

rady. 

stosuje wprowadzone 

w module zwroty 

przydatne podczas 

rozmowy z lekarzem 

lub farmaceutą. 

 Zna i bezbłędnie 

stosuje w praktyce 

poznane zwroty 

służące udzielaniu 

rady. 

 

 

Słuchanie  

 Rozumie sens 

ogólny trzech 

wysłuchanych 

dialogów pomiędzy 

pacjentem a lekarzem 

lub farmaceutą. Ma 

duże trudności z 

wyłowieniem 

informacji 

szczegółowych i 

uzupełnieniem nimi 

tabelki w ćwiczeniu. 

 Po kolejnym 

wysłuchaniu nagrania, 

z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

układa z rozsypanych 

 Rozumie sens ogólny 

trzech wysłuchanych 

dialogów pomiędzy 

pacjentem a lekarzem 

lub farmaceutą. 

Poprawnie wyławia 

część informacji 
szczegółowych i 

uzupełnia nimi 

niektóre pola tabelki 

w ćwiczeniu. 

 Po kolejnym 

wysłuchaniu nagrania, 

samodzielnie i 

częściowo poprawnie 

układa z rozsypanych 

słów zdania z 

 Rozumie sens ogólny 

trzech wysłuchanych 

dialogów pomiędzy 

pacjentem a lekarzem 

lub farmaceutą. 

Poprawnie wyławia 

większość informacji 
szczegółowych i 

uzupełnia nimi pola 

tabelki w ćwiczeniu. 

 Po kolejnym 

wysłuchaniu nagrania 

w większości 

poprawnie układa z 

rozsypanych słów 

zdania z pierwszego 

dialogu oraz 

 Rozumie sens ogólny 

trzech wysłuchanych 

dialogów pomiędzy 

pacjentem a lekarzem 

lub farmaceutą. 

Bezbłędnie wyławia 

informacje 

szczegółowe i 

uzupełnia nimi 

wszystkie pola tabelki 

w ćwiczeniu. 

 Po kolejnym 

wysłuchaniu nagrania, 

bezbłędnie układa z 

rozsypanych słów 

zdania z pierwszego 

dialogu oraz 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

słów zdania z 

pierwszego dialogu 

oraz uzupełnia 

niektóre luki w 

wybranych zdaniach z 

kolejnych dialogów. 

 Rozumie sens ogólny 
rozmowy na temat 
sportu pomiędzy 

zagraniczną studentką 

a jej angielskim 
gospodarzem, ale ma 

duże trudności z 
udzieleniem 

odpowiedzi na pytania 
szczegółowe. 

Wymaga znacznej 
pomocy 

nauczyciela/kolegów. 
Rozumie sens ogólny 

rozmowy pomiędzy 
lekarzem a 

pacjentami, ale ma 
duże trudności z 

udzieleniem 
odpowiedzi na pytania 

szczegółowe. 

Częściowo poprawnie  
usłyszane w dialogu. 

pierwszego dialogu 

oraz uzupełnia 

niektóre luki w 

wybranych zdaniach z 

kolejnych dialogów. 

 Rozumie sens ogólny 
rozmowy na temat 
sportu pomiędzy 

zagraniczną studentką 
a jej angielskim 

gospodarzem. Udziela 
poprawnych 

odpowiedzi na 
niektóre pytania 

szczegółowe. 

 Rozumie sens ogólny 
rozmowy pomiędzy 

lekarzem a 

pacjentami, 

poprawnie udziela 

odpowiedzi na 

niektóre pytania 

szczegółowe. W 

większości poprawnie 

zaznacza w tabeli 

zwroty usłyszane w 

dialogu 

uzupełnia większość 

luk w wybranych 

zdaniach z kolejnych 

dialogów. 

 Rozumie sens ogólny 
rozmowy na temat 

sportu pomiędzy 
zagraniczną studentką 

a jej angielskim 
gospodarzem. Udziela 

poprawnych 
odpowiedzi na 

większość pytań 
szczegółowych. 

 Rozumie sens ogólny 

rozmowy pomiędzy 

lekarzem a 

pacjentami, w 

większości poprawnie 

udziela odpowiedzi na 

pytania szczegółowe. 
Poprawnie zaznacza 

w tabeli zwroty 

usłyszane w dialogu. 

uzupełnia wszystkie 

luki w wybranych 

zdaniach z kolejnych 

dialogów. 

 Rozumie sens ogólny 
rozmowy na temat 

sportu pomiędzy 
zagraniczną studentką 

a jej angielskim 
gospodarzem. Udziela 

bezbłędnych 
odpowiedzi na 

wszystkie pytania 
szczegółowe. 

 Rozumie bez trudu 

sens ogólny rozmowy 

pomiędzy lekarzem a 

pacjentami, 

bezbłędnie udziela 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe. 
Poprawnie zaznacza 

w tabeli zwroty 

usłyszane w dialogu 

 

Wyszukiwanie 

określonych informacji 

(wybór wielokrotny) 

 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny wysłuchanej 

rozmowy na temat 

kontuzjowanego 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny wysłuchanej 

rozmowy na temat 

kontuzjowanego 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny wysłuchanej 

rozmowy na temat 

kontuzjowanego 

 Uczeń bez trudu 

rozumie sens ogólny 

wysłuchanej rozmowy 

na temat 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

ramienia i propozycji 

niekonwencjonalnego 

leczenia. Ma trudności 

z wyłowieniem z 

nagrania informacji 

kluczowych, choć 

czasami, z pomocą 

nauczyciela/kolegów, 

wybiera niektóre 

właściwe zakończenia 

zdań spośród 

podanych możliwości. 

ramienia i propozycji 

niekonwencjonalnego 

leczenia. Wyławia z 

nagrania niektóre 

informacje kluczowe i 

wybiera niektóre 

właściwe zakończenia 

zdań spośród 

podanych możliwości. 

 

ramienia i propozycji 

niekonwencjonalnego 

leczenia. Wyławia z 

nagrania większość 

informacji 

kluczowych i 

zazwyczaj wybiera 

właściwe zakończenia 

zdań spośród 

podanych możliwości. 

 

kontuzjowanego 

ramienia i propozycji 

niekonwencjonalnego 

leczenia. Wyławia z 

nagrania wszystkie 

informacje kluczowe i 

bezbłędnie wybiera 

właściwe zakończenia 

zdań spośród 

podanych możliwości. 

 

Czytanie  

Uczeń rozumie sens 

ogólny tekstu o roli 
sportu dla zdrowia i 

higieny człowieka, ale 

ma problemy ze 

zrozumieniem 

informacji 

szczegółowych oraz z 

wyrażeniem własnej 

opinii na temat tez 

prezentowanych w 

artykule. 

 Czyta tekst o 

tradycjach sportowych 

w Wielkiej Brytanii i 

z trudem uzupełnia 

tabelkę informacjami 

szczegółowymi z 

tekstu. Wymaga 

znacznej pomocy 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny tekstu o roli 

sportu dla zdrowia i 

higieny człowieka 

oraz niektóre 

informacje 

szczegółowe. W 

prostych słowach 

wyraża własną opinię 

na temat tez 

prezentowanych w 

artykule  

 Czyta tekst o 

tradycjach sportowych 

w Wielkiej Brytanii i 

częściowo poprawnie 

uzupełnia tabelkę 

informacjami 

szczegółowymi z 

tekstu. 

 Uczeń rozumie sens 
ogólny tekstu o roli 

sportu dla zdrowia i 

higieny człowieka 

oraz większość 

informacji 

szczegółowych. 

Poprawnie wyraża 

własną opinię na 

temat tez 

prezentowanych w 

artykule. 

 Czyta tekst o 

tradycjach sportowych 

w Wielkiej Brytanii i 

w większości 

poprawnie uzupełnia 

tabelkę informacjami 

szczegółowymi z 

 Uczeń bez trudu 
rozumie sens ogólny 

tekstu o roli sportu dla 

zdrowia i higieny 

człowieka oraz 

wszystkie informacje 

szczegółowe. 

Swobodnie wyraża 

własną opinię na 

temat tez 

prezentowanych w 

artykule. 

 Bez trudu czyta tekst 

o tradycjach 

sportowych w 

Wielkiej Brytanii i 

bezbłędnie uzupełnia 

tabelkę informacjami 

szczegółowymi z 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

nauczyciela/kolegów. 

 Ograniczony zasób 

słownictwa pozwala 

mu jedynie na 

wybiórcze 

zrozumienie treści 

artykułu z poradami 

lekarskimi. 

 Nieduży zasób 

słownictwa pozwala 

mu jedynie na 

połowiczne 

zrozumienie treści 

artykułu z poradami 

lekarskimi. 

 

tekstu. 

 Stosunkowo szeroki 

zasób słownictwa 

pozwala mu na prawie 

całkowite zrozumienie 

treści artykułu z 

poradami lekarskimi. 

 

 

tekstu. 

 Bogaty zasób 

słownictwa i ogólna 

biegłość językowa 

pozwala mu na 

swobodne i pełne 

zrozumienie treści 

artykułu z poradami 

lekarskimi 

Dobieranie 

nagłówków/pytań do 

akapitów/odpowiedzi 

 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń dobiera 

niektóre pytania do 

odpowiedzi w 

artykule na temat 

krioterapii. 

 Samodzielnie, choć 

tylko częściowo 

poprawnie, dobiera 

pytania do 

odpowiedzi w 

artykule na temat 

krioterapii. 

 W większości 

poprawnie dobiera 

pytania do 

odpowiedzi w 

artykule na temat 

krioterapii. 

 

 Bezbłędnie dobiera 

pytania do 

odpowiedzi w 

artykule na temat 

krioterapii. 

 

Pisanie  

 Korzystając z artykułu 

zamieszczonego w 

podręczniku, ze 

znaczną pomocą 

nauczyciela/kolegów, 

uczeń tworzy zestaw 

krótkich wskazówek 

dla obcokrajowców 

przyjeżdżających do 

Polski. Posługuje się 

ograniczonym 

zasobem słownictwa, 

popełnia liczne błędy, 

które często zakłócają 

 Korzystając z artykułu 

zamieszczonego w 

podręczniku, uczeń 

samodzielnie tworzy 

zestaw prostych 

wskazówek dla 

obcokrajowców 

przyjeżdżających do 

Polski. Posługuje się 

niewielkim zasobem 

słownictwa, popełnia 

różne błędy językowe, 

które czasami 

zakłócają 

 Korzystając z artykułu 

zamieszczonego w 

podręczniku, uczeń 

tworzy zestaw 

wskazówek dla 

obcokrajowców 

przyjeżdżających do 

Polski. Posługuje się 

dość bogatym 

zasobem słownictwa, 

a błędy językowe, 

które czasami 

popełnia, nie 

zakłócają 

 Korzystając z 

artykułu 
zamieszczonego w 

podręczniku, uczeń 

bez trudu tworzy 

zestaw poprawnych 

językowo i logicznych 

wskazówek dla 

obcokrajowców 

przyjeżdżających do 

Polski. Bezbłędnie 

posługuje się bogatym 

zasobem słownictwa. 

 Uczeń bierze udział 

w grupowej pracy 

projektowej na temat 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

komunikację. 

 U

czeń bierze bardzo 

skromny udział w 

grupowej pracy 

projektowej na temat 

wybranej dyscypliny 

sportu. Ubogi zasób 

struktur językowych 

uniemożliwia mu 

aktywne włączenie się 

do pracy. 

komunikację. 

 Uczeń bierze 

skromny udział w 

grupowej pracy 

projektowej na temat 

wybranej dyscypliny 

sportu. Niewielki 

zasób struktur 

językowych utrudnia 

mu aktywne 

włączenie się do pracy 

komunikacji. 

 Uczeń bierze udział w 

grupowej pracy 

projektowej na temat 

wybranej dyscypliny 

sportu. Aktywnie 

włącza się do pracy i 

swobodnie dzieli się z 

kolegami swoimi 

pomysłami 

wybranej dyscypliny 

sportu. Bardzo 

aktywnie włącza się 

do pracy, płynnie i 

swobodnie opowiada 

kolegom o swoich 

pomysłach. 

 

 

List/E-mail 

z przeprosinami 
 

 Uczeń z pomocą 

nauczyciela/kolegów  

pisze bardzo prosty 

list z przeprosinami. 

Przekazuje tylko 

część informacji 

zawartych w 

poleceniu, których nie 

rozwija. Popełnia 

liczne błędy, które 

zakłócają 

komunikację. 

 Uczeń pisze na ogół 

samodzielnie prosty 

list z przeprosinami. 

Przekazuje większość 

informacji zawartych 

w poleceniu, które po 

części rozwija. 

Popełnia różne błędy, 

które czasami 

zakłócają 

komunikację.  

 

 Uczeń pisze 
samodzielnie  list z 
przeprosinami. 
Przekazuje wszystkie 
informacje, które w 
większości rozwija. 
Popełnia drobne 
błędy, ale 
komunikacja jest 
zachowana.  

 

 Uczeń bezbłędnie i 

samodzielnie pisze list 

z przeprosinami. 

Przekazuje i rozwija 

wszystkie informacje 

zawarte w poleceniu. 

Nie popełnia błędów 

zakłócających 

komunikację. 

Mówienie/ wymowa  

 Używając z trudem 

nowo poznanych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych, uczeń 

udziela krótkich i 

prostych porad 

dotyczących 

zdrowego stylu życia. 

 Używając 

samodzielnie nowo 

poznanych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych, uczeń 

udziela prostych 

porad dotyczących 

zdrowego stylu życia. 

 Używając w 

większości poprawnie 

nowo poznanych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych, uczeń 

udziela porad 

dotyczących 

zdrowego stylu życia. 

 Używając 

bezbłędnie nowo 

poznanych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych, uczeń 

swobodnie udziela 

porad dotyczących 

zdrowego stylu życia. 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Często popełnia błędy 

zakłócające 

komunikację i 

wymaga pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

 Ma duże trudności z 

wyrażeniem opinii o 

alternatywnych 

metodach leczenia. 

Popełnia liczne błędy 

językowe i wymaga 

pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

 Korzystając ze 

wskazówek zawartych 

w podręczniku oraz 

stosując bardzo proste 

wyrażenia, z trudem i 

z licznymi błędami 

odgrywa rolę w 

scence u lekarza. 

Wymaga znacznej 

pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

 

 

Czasami popełnia 

błędy, które zakłócają 

komunikację. 

 Samodzielnie, za 

pomocą prostych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych, 

popełniając różne 

błędy wyraża krótką 

opinię o 

alternatywnych 

metodach leczenia. 

 Korzystając ze 
wskazówek zawartych 

w podręczniku oraz 

stosując 

nieskomplikowane 

struktury leksykalno- 

gramatyczne, 

samodzielnie odgrywa 

rolę w scence u 

lekarza. Czasami 

popełnia błędy, które 

mogą zakłócać 

komunikację. 

 

Sporadycznie 

popełnia drobne 

błędy, które nie 

zakłócają 

komunikacji. 

 W większości 
poprawnie używając 

poznanych struktur 
leksykalno- 

gramatycznych, 

wyraża opinię o 

alternatywnych 

metodach leczenia. 

Drobne błędy nie 

zakłócają 

komunikacji. 

 Korzystając ze 

wskazówek zawartych 

w podręczniku oraz 

stosując właściwe 

struktury leksykalno- 

gramatyczne, na ogół 

poprawnie odgrywa 

rolę w scence u 

lekarza. Czasami 

popełnia drobne 

błędy, które nie 

zakłócają 

komunikacji. 

 Bezbłędnie 

używając poznanych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych, 

wyraża opinię o 

alternatywnych 

metodach leczenia. 

Jego wypowiedź jest 

płynna i w pełni 

wyczerpująca. 

 Korzystając ze 
wskazówek zawartych 

w podręczniku oraz 

stosując właściwe 

struktury leksykalno- 

gramatyczne, 

swobodnie, 

bezbłędnie i 

wyczerpująco 

odgrywa rolę w 

scence u lekarza. 

 

Temat maturalny: 

Strategie: Rozmowa z 

odgrywaniem roli. 

 Uczeń z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

realizuje niektóre 

 Uczeń na ogół 

samodzielnie realizuje 

większość elementów 

 Uczeń samodzielnie 

realizuje wszystkie 

elementy rozmowy, 

 Uczeń samodzielnie  

realizuje i rozwija 

wszystkie elementy 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 elementy rozmowy, 

których nie rozwija.   

Stosuje podstawowe 

struktury leksykalno-

gramatyczne.  

Popełnia liczne błędy 

językowe, które 

często zakłócają 

komunikację. 

rozmowy, które 

częściowo rozwija.     

Stosuje podstawowe 

struktury leksykalno-

gramatyczne.  

Popełnia dość liczne 

błędy językowe, które 

czasem zakłócają 

komunikację  

które w większości 

rozwija. Stosuje dość 

urozmaicone struktury 

leksykalno-

gramatyczne. 

Popełnia czasem 

błędy językowe, które 

nie zakłócają 

komunikacji 

rozmowy. Stosuje  

urozmaicone struktury 

leksykalno-

gramatyczne. Nie 

popełnia  błędów 

językowych, które  

zakłócają 

komunikacji.  

 

Temat maturalny: 

Strategie: Opis 

ilustracji oraz 

odpowiedzi na 3 

pytania. 

 

 Z trudem i z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń opisuje 

ilustrację na ogół 

pamiętając o 3 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi).  

Odpowiada na 

niektóre pytania nie 

rozwijając żadnego z 

nich.  Stosuje 

podstawowe struktury 

leksykalno-

gramatyczne i 

popełnia liczne błędy 

językowe zakłócające 

często komunikację.   

 Uczeń na ogół 

samodzielnie opisuje 

ilustrację  pamiętając 

o 3 elementach opisu 

(kto, gdzie, co robi).  

Odpowiada na 

większość pytania 

rozwijając niektóre z 

nich. Stosuje  

podstawowe struktury 

leksykalno-

gramatyczne. 

 Popełnia dość liczne 

błędy językowe, które 

czasami zakłócają 

komunikację. 

 

 Uczeń samodzielnie 

opisuje ilustrację  

pamiętając o 3 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi). 

Odpowiada na 

wszystkie pytania 

rozwijając większość 

z nich. Stosuje dość 

urozmaicone struktury 

leksykalno-

gramatyczne. 

 Popełnia sporadyczne 

błędy językowe, które 

nie zakłócają 

komunikacji.  

 

 Uczeń samodzielnie 

opisuje ilustrację  

pamiętając o 3 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi). 

Odpowiada na 

wszystkie pytania  

rozwijając je. Stosuje 

urozmaicone struktury 

leksykalno-

gramatyczne. Nie 

popełnia błędów 

zakłócających 

komunikację. 
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MODULE 9: SHOPS AND SHOPPING 

Zakres tematów: Zakupy i usługi  

Strategie: Opis ilustracji  

Kultura: An extract from Charlie and the Chocolate Factory by Roald Dahl 

 

Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Gramatyka  

 Uczeń zna zasady 

konstrukcji zdań w 

drugim trybie 
warunkowym, ale w 

wypowiedziach często 

stosuje niewłaściwe 

formy czasowników. 

 Uczeń często myli 
poznane tryby 

warunkowe i ma 

problemy z wyborem 

konstrukcji właściwej 

dla danego kontekstu. 

 Uczeń teoretycznie 

rozumie zasady 

konstruowania zdań z 

too i enough, ale 

popełnia liczne błędy 

w praktyce. Wymaga 

 Uczeń zna zasady 

konstrukcji zdań w 

drugim trybie 

warunkowym, ale w 

wypowiedziach 

czasami stosuje 

niewłaściwe formy 

czasowników. 

 Uczeń czasami myli 
poznane tryby 

warunkowe, zdarzają 

mu się problemy z 

wyborem konstrukcji 

właściwej dla danego 

kontekstu. 

 Uczeń rozumie zasady 
konstruowania zdań z 

too i enough, ale 

czasami popełnia 

 Uczeń zna zasady 
konstrukcji zdań w 

drugim trybie 

warunkowym, choć 

zdarza mu się 

sporadycznie 

zastosować 

niewłaściwą formę 

czasownika w 

otwartych 

wypowiedziach. 

 Uczeń rozróżnia 
poznane tryby 

warunkowe i na ogół 

poprawnie wybiera 

właściwą konstrukcję 

w zależności od 

kontekstu. 

 Uczeń rozumie i w 

 Uczeń zna i 
prawidłowo stosuje 

zasady konstrukcji 

zdań w drugim trybie 

warunkowym. 

 Uczeń rozróżnia 

poznane tryby 

warunkowe i 

bezbłędnie wybiera 

właściwą konstrukcję 

w zależności od 
kontekstu. 

 Uczeń rozumie i 

bezbłędnie stosuje w 

praktyce zasady 

konstruowania zdań z 

too i enough 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

znacznej pomocy 

nauczyciela/kolegów 

 

 

błędy w praktyce większości poprawnie 

stosuje w praktyce 

zasady konstruowania 

zdań z too i enough 

Leksyka  

 Uczeń zna 

podstawowe 

słownictwo związane 

z dokonywaniem 

zakupów oraz 

prowadzeniem 

sprzedaży. Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

łączy nazwy sklepów i 

terminy związane z 

reklamą z ich 

definicjami. 

 Rozumie niektóre z 

poznanych 

czasowników 

wielowyrazowych 

(phrasal verbs), ale 

nie stosuje ich w 

praktyce. 

 Zna kilka prostych 
zwrotów przydatnych 

podczas 

przymierzania i 

kupowania ubrań. Z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

stosuje je w praktyce. 

 Zna i z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

 Uczeń zna 

podstawowe 

słownictwo związane 

z dokonywaniem 

zakupów oraz 

prowadzeniem 

sprzedaży. 

Samodzielnie, 

częściowo poprawnie 

łączy nazwy sklepów i 

terminy związane z 

reklamą z ich 

definicjami. 

 Rozumie niektóre z 

poznanych 

czasowników 
wielowyrazowych 

(phrasal verbs), ale 

często popełnia błędy 

w ich użyciu. 

 Zna kilka prostych 

zwrotów przydatnych 

podczas 

przymierzania i 

kupowania ubrań, 

samodzielnie i 

częściowo poprawnie 

stosuje je w praktyce. 

 Zna i samodzielnie 

 Uczeń zna i stosuje 

poznane słownictwo 

związane z 
dokonywaniem 

zakupów oraz 

prowadzeniem 

sprzedaży. W 

większości poprawnie 

łączy nazwy sklepów i 

terminy związane z 

reklamą z ich 

definicjami. 

 Rozumie większość z 
poznanych 

czasowników 

wielowyrazowych 

(phrasal verbs), choć 

czasami popełnia 

drobne błędy w 

praktyce. 

 Zna i w większości 
poprawnie stosuje 

poznane w module 

zwroty przydatne 

podczas 

przymierzania i 

kupowania ubrań. 

 Zna i poprawnie 
stosuje w praktyce 

 Uczeń zna i 

swobodnie stosuje 

poznane słownictwo 

związane z 

dokonywaniem 

zakupów oraz 

prowadzeniem 

sprzedaży. Bezbłędnie 

łączy nazwy sklepów i 

terminy związane z 

reklamą z ich 

definicjami. 

 Rozumie wszystkie 
poznane czasowniki 

wielowyrazowe 

(phrasal verbs) i 

bezbłędnie stosuje je 

w praktyce. 

 Zna i bezbłędnie 
stosuje poznane w 

module zwroty 

przydatne podczas 

przymierzania i 

kupowania ubrań. 

 Zna i bezbłędnie 
stosuje w praktyce 

poznane zwroty 

służące negocjowaniu 

korzystnych 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

stosuje w praktyce 

niektóre poznane 

zwroty służące 

negocjowaniu 

korzystnych 

warunków zakupu. 

częściowo poprawnie 

stosuje w praktyce 

poznane zwroty 

służące negocjowaniu 

korzystnych 

warunków zakupu 

poznane zwroty 

służące negocjowaniu 

korzystnych 
warunków zakupu. 

warunków zakupu. 

 

Słuchanie  

 Rozumie sens ogólny 
wysłuchanych 

wywiadów na temat 

nawyków 

zakupowych. Ma duże 

trudności z 

wyłowieniem 

informacji 

szczegółowych i 

uzupełnieniem tabelki 

w ćwiczeniu. 

 Rozumie sens ogólny 

pogadanki dotyczącej 

Fairtrade  i bycia 

świadomym 

konsumentem, ale ma 

problemy z 

uporządkowaniem 
podanych zagadnień 

w kolejności ich 

omawiania. 

 Rozumie sens ogólny 

rozmów pomiędzy 

klientem a 

sprzedawcą, z trudem 

udziela odpowiedzi na 

 Rozumie sens ogólny 
wysłuchanych 

wywiadów na temat 

nawyków 

zakupowych. 

Częściowo poprawnie 

wyławia informacje 

szczegółowe i 

uzupełnia nimi 

niektóre pola tabelki 

w ćwiczeniu. 

 Rozumie sens ogólny 
pogadanki dotyczącej 

Fairtrade  i bycia 

świadomym 

konsumentem, 

częściowo poprawnie 

porządkuje podane 

zagadnienia w 

kolejności ich 

omawiania 

 Rozumie sens ogólny 

rozmów pomiędzy 

klientem a 

sprzedawcą. Udziela 

częściowo 

 Rozumie sens ogólny 
wysłuchanych 

wywiadów na temat 

nawyków 

zakupowych. W 

większości poprawnie 

wyławia informacje 

szczegółowe i 

uzupełnia nimi pola 

tabelki w ćwiczeniu. 

 Rozumie sens ogólny 
pogadanki dotyczącej 

Fairtrade  i bycia 

świadomym 

konsumentem, w 

większości poprawnie 

porządkuje podane 

zagadnienia w 

kolejności ich 

omawiania. 

 Rozumie sens ogólny 

rozmów pomiędzy 

klientem a 

sprzedawcą. Udziela 

na ogół poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

 Rozumie bez trudu 
sens ogólny 

wysłuchanych 

wywiadów na temat 

nawyków 

zakupowych. 

Bezbłędnie wyławia 

informacje 

szczegółowe i 

uzupełnia nimi 

wszystkie pola tabelki 

w ćwiczeniu. 

 Rozumie sens ogólny 

pogadanki dotyczącej 

Fairtrade  i bycia 

świadomym 

konsumentem, 

bezbłędnie porządkuje 
podane zagadnienia w 

kolejności ich 

omawiania. 

 Rozumie sens ogólny 

rozmówpomiędzy 

klientem a 

sprzedawcą. Udziela 

bezbłędnych 

odpowiedzi na pytania 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

niektóre pytania 

szczegółowe oraz 

uzupełnia nieliczne 

luki w transkrypcji 

dialogu. Wymaga 

znacznej pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

 Rozumie sens ogólny 

wysłuchanego 

streszczenia powieści 

Roalda Dahla Charlie 

i fabryka czekolady, 

ale ma duże trudności 

z uzupełnieniem luk 

notatce 

poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe oraz 

uzupełnia niektóre 

luki w transkrypcji 

dialogu. 

 Rozumie sens ogólny 

wysłuchanego 
streszczenia powieści 

Roalda Dahla Charlie 

i fabryka czekolady, 

częściowo poprawnie 

uzupełnia luki w 

notatce. 

 

 

szczegółowe oraz 

uzupełnia większość 

luk w transkrypcji 

dialogu. 

 Rozumie sens ogólny 

wysłuchanego 

streszczenia powieści 

Roalda Dahla Charlie 

 i fabryka czekolady, 

w większości 

poprawnie uzupełnia 

luki w notatce. 

 

 

szczegółowe oraz bez 

trudu uzupełnia 

wszystkie luki w 

transkrypcji dialogu. 

 Rozumie bez trudu 

sens ogólny 

wysłuchanego 

streszczenia powieści 

Roalda Dahla Charlie 

 i fabryka czekolady, 

bezbłędnie uzupełnia 

luki w notatce 

 

Wyszukiwanie 

określonych informacji 

(prawda / fałsz) 

 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

określa, czy 

informacje zawarte w 

treści zadania są 

zgodne z 

wysłuchanym 

nagraniem na temat 

Fairtrade  i bycia 

świadomym 

konsumentem 

 Samodzielnie, choć 

tylko częściowo 

poprawnie, określa, 

czy informacje 

zawarte w treści 

zadania są zgodne z 

wysłuchanym 

nagraniem na temat 

Fairtrade  i bycia 

świadomym 

konsumentem 

 W większości 

poprawnie określa, 

czy informacje 

zawarte w treści 

zadania są zgodne z 

wysłuchanym 

nagraniem na temat 

Fairtrade  i bycia 

świadomym 

konsumentem 

 Bezbłędnie określa, 
czy informacje 

zawarte w treści 

zadania są zgodne z 

wysłuchanym 

nagraniem na temat 

Fairtrade  i bycia 

świadomym 

konsumentem 

Czytanie  

 Uczeń czyta 

fragment książki 

Roalda Dahla Charlie 

i fabryka czekolady, 

ale ma trudności ze 

 Uczeń czyta 
fragment książki 

Roalda Dahla Charlie 

i fabryka czekolady, 

częściowo poprawnie 

 Uczeń czyta 

fragment książki 
Roalda Dahla Charlie 

 i fabryka czekolady, 

w miarę poprawnie 

 Uczeń swobodnie 

czyta fragment książki 
Roalda Dahla Charlie 

 i fabryka czekolady, 

poprawnie wyławia 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

zrozumieniem tekstu 

wystarczającym do 

udzielenia 

poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe 

wyławia informacje 

 kluczowe i odpowiada 

na niektóre pytania 

szczegółowe 

wyłanwia informacje 

kluczowe i odpowiada 

na większość pytań 

szczegółowych 

informacje kluczowe i 

bezbłędnie odpowiada 

na wszystkie pytania 

szczegółowe. 

 

Dobieranie zdań do luk w 

tekście 

 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń dobiera podane 

zdania do niektórych 

luk w artykule na 

temat wad i zalet 

konsumpcyjnego stylu 

życia 

 Samodzielnie, choć 

tylko częściowo 

poprawnie, dobiera 

podane zdania do luk 

w artykule na temat 

wad i zalet 

konsumpcyjnego stylu 

życia. 

 W większości 

poprawnie dobiera 

podane zdania do luk 

w artykule na temat 

wad i zalet 

konsumpcyjnego stylu 

życia 

 Bezbłędnie dobiera 

podane zdania do luk 

w artykule na temat 

wad i zalet 

konsumpcyjnego stylu 

życia. 

Pisanie  

 Korzystając z 

zamieszczonych w 

podręczniku wzorów 

listów, podanych 

instrukcji oraz 

pomocy 

nauczyciela/kolegów, 

uczeń pisze prosty 

wpis na forum 

internetowym w 

którym realizuje 

częściowo podpunkty 

polecenia.  

 Posługuje się 

ograniczonym 

zasobem struktur 

leksykalno- 

 Korzystając z 
zamieszczonych w 

podręczniku wzorów 

listów oraz podanych 

instrukcji, uczeń pisze  

prosty wpis na forum 

internetowym, w 

którym realizuje  

podpunkty polecenia.  

 Posługuje się 

ograniczonym 

zasobem struktur 

leksykalno-

gramatycznych, 

popełnia dość liczne 

błędy językowe, które 

czasem zakłócają 

komunikację. Rozwija   

 Korzystając z 

zamieszczonych w 

podręczniku wzorów 

listów oraz podanych 

instrukcji, uczeń pisze 

w większości 

poprawny językowo i 

stylistycznie wpis na 

na forum 

internetowym, w 

którym realizuje 

podpunkty polecenia.  

 Posługuje się 

stosunkowo szerokim 

zasobem struktur 

leksykalno- 

gramatycznych, ale 

 Korzystając z 

zamieszczonych w 

podręczniku wzorów 

listów oraz podanych 

instrukcji, uczeń pisze 

w pełni poprawny 

językowo i 

stylistycznie wpis na 

na forum 

internetowym, w 

którym realizuje 

podpunkty polecenia.  

 Posługuje się 

bezbłędnie szerokim 

zasobem struktur 

leksykalno- 

gramatycznych.  

 Zachowuje wymagany 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

gramatycznych, 

popełnia liczne błędy, 

które często zakłócają 

komunikację i nie 

rozwija wypowiedzi.  

 Zazwyczaj zachowuje 

wymagany styl, ale 

nie uwzględnia wielu 

punktów polecenia 

oraz nie przestrzega 

wymaganego limitu 

słów. 

 Zazwyczaj 

zachowuje wymagany 

styl, ale nie 

uwzględnia i nie 

rozwija wszystkich  

punktów polecenia 

oraz nie przestrzega 

wymaganego limitu 

słów. 

 

czasami popełnia 

błędy, które nie 

zakłócają 

komunikacji. 

 Zachowuje wymagany 

styl, uwzględnia i 

rozwija prawie 

wszystkie punkty 

polecenia oraz 

przestrzega 

wymaganego limitu 

słów. 

styl, uwzględnia i 

rozwija wszystkie 

punkty polecenia oraz 

przestrzega 

wymaganego limitu 

słów. 

Mówienie/ wymowa  

Korzystając ze 
wskazówek zawartych 
w podręczniku oraz 

stosując bardzo proste 
wyrażenia, z trudem i 

z licznymi błędami 
odgrywa w dialogu 

rolę sprzedawcy lub 
klienta. Wymaga 

znacznej pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

 

Z  trudem i z licznymi 
błędami językowymi 

wyraża krótką opinię 

na temat 

przykładowych ofert 

promocyjnych. Ubogi 

zasób struktur 

leksykalno- 

 Korzystając ze 
wskazówek zawartych 

w podręczniku oraz 

stosując 

nieskomplikowane 

struktury leksykalno- 

gramatyczne, 

samodzielnie odgrywa 

w dialogu rolę 

sprzedawcy lub 

klienta. Czasami 

popełnia błędy, które 

mogą zakłócać 

komunikację. 

 W prostych słowach 
i popełniając różne 

błędy wyraża swoją 

opinię na temat 

przykładowych ofert 

promocyjnych. 

 Korzystając ze 
wskazówek zawartych 

w podręczniku oraz 

stosując właściwe 

struktury leksykalno- 

gramatyczne, na ogół 

poprawnie odgrywa w 

dialogu rolę 

sprzedawcy lub 

klienta. Czasami 

popełnia drobne 

błędy, które nie 

zakłócają 

komunikacji. 

 Używając 

stosunkowo 

szerokiego zasobu 

struktur leksykalno- 

gramatycznych 

wyraża i uzasadnia 

 Korzystając ze 
wskazówek zawartych 

w podręczniku oraz 

stosując właściwe 

struktury leksykalno- 

gramatyczne, 

swobodnie, 

bezbłędnie i 

wyczerpująco 

odgrywa w dialogu 

rolę sprzedawcy lub 

klienta. 

 Używając 

szerokiego zasobu 

struktur leksykalno- 

gramatycznych 

swobodnie i 

wyczerpująco wyraża 

i uzasadnia swoją 

opinię na temat 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

gramatycznych w 

dużym stopniu 

utrudnia mu 

uzasadnienie opinii 

 

 Skromny zasób 

struktur leksykalno- 

gramatycznych 

utrudnia mu 

wyczerpujące 

uzasadnienie opinii. 

swoją opinię na temat 

przykładowych ofert 

promocyjnych. 

Drobne błędy nie 

zakłócają 

komunikacji. 

przykładowych ofert 

promocyjnych. 

 Bezbłędnie używa 

szerokiego zasobu 

struktur leksykalno- 

gramatycznych 

Strategie:  

Rozmowa na podstawie 

materiału stymulującego 

 

 Korzystając z pomocy 

nauczyciela/kolegów 

uczeń  dokonuje 

wyboru sklepu, ale 

uzasadnienie wyboru i 

odrzucenia jest często 

nielogiczne i 

nierozwinięte. 

Popełnia liczne błędy 

językowe, które 

często zakłócają 

komunikację.   

 Uczeń na ogół 

samodzielnie 

dokonuje wyboru 

sklepu z częściowo 

logicznym i czasem 

rozwiniętym 

uzasadnieniem 

wyboru i/lub 

odrzucenia. Popełnia  

błędy językowe, które 

czasem zakłócają 

komunikację.  

 

 Uczeń  samodzielnie 

dokonuje wyboru 

sklepu z  logicznym i 

na ogół rozwiniętym  

uzasadnieniem 

wyboru i odrzucenia. 

Popełnia sporadyczne  

błędy językowe, które 

nie zakłócają 

komunikacji 

 Uczeń  samodzielnie 

dokonuje wyboru 

sklepu z  logicznym i 

rozwiniętym  

uzasadnieniem 

wyboru i odrzucenia. 

Nie popełnia  błędów 

językowych, które  

zakłócają 

komunikację.  

 

Wypowiedź ustna: 

 Opis ilustracji 

 

 Uczeń z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

opisuje ilustrację 

określając 

osobę/osoby/ 

zwierzęta, miejsce 

oraz czynności 

widoczne na zdjęciu. 

Popełnia liczne błędy 

językowe a skromne 

środki językowe 

uniemożliwiają mu 

 Uczeń na ogół 

samodzielnie opisuje 

ilustrację określając 

osobę/osoby/ 

zwierzęta, miejsce 

oraz czynności 

widoczne na zdjęciu. 

Popełnia dość liczne 

błędy językowe a 

skromne środki 

językowe 

uniemożliwiają mu 

czasami wyczerpującą 

realizację wszystkich 

 Uczeń samodzielnie 

opisuje ilustrację 

określając 

osobę/osoby/ 

zwierzęta, miejsce 

oraz czynności 

widoczne na zdjęciu. 

Popełnia sporadyczne 

błędy językowe a dość 

urozmaicone  środki 

językowe umożliwiają 

mu dość 

wyczerpującą 

realizację wszystkich 

 Uczeń samodzielnie i 

bezbłędnie opisuje 

ilustrację określając 

osobę/osoby/ 

zwierzęta, miejsce 

oraz czynności 

widoczne na zdjęciu.  

Urozmaicone  środki 

językowe umożliwiają 

mu wyczerpującą 

realizację wszystkich 

elementów opisu 



 124 

Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

wyczerpującą 

realizację wszystkich 

elementów opisu. 

elementów opisu. elementów opisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 10: ENGLISH  AROUND THE WORLD  

Zakres tematów: Unia Europejska i języki obce. 

Strategie: Wypowiedź pisemna: List prywatny i formalny. 

Kultura: Varieties of English 

 

Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Gramatyka  

 Uczeń zna zasady 

tworzenia zdań w 

mowie zależnej, ale 
bardzo często 

popełnia błędy, 

zwłaszcza 

przekształcając 

polecenia, pytania 

oraz gdy konieczna 

jest zmiana czasu 

gramatycznego. 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia zdań w 

mowie zależnej, ale 

popełnia błędy, 

zwłaszcza 

przekształcając 

pytania oraz gdy 

konieczna jest zmiana 

czasu gramatycznego 

 Uczeń zna i w 
większości poprawnie 

stosuje zasady 

tworzenia zdań w 

mowie zależnej. 

Sporadycznie 

popełnia drobne błędy 

przy przekształcaniu 

pytań oraz czasami 

zapomina o zmianie 

czasu gramatycznego 

 Uczeń zna i 

poprawnie stosuje 

zasady tworzeni zdań 

w mowie zależnej 

Leksyka   Uczeń zna biernie  Uczeń zna i  Uczeń zna i na ogół  Uczeń zna i 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

wprowadzone w 

module słownictwo 

związane z różnymi 

aspektami używania 

języka ojczystego, 

języka obcego oraz 

pracy na rzecz Unii 

Europejskiej i 

wyjazdu za granicę  

 Jest świadom różnic 

pomiędzy 

terytorialnymi 

odmianami języka 

angielskiego, ale nie 

potrafi podać 
przykładów 

amerykańskich 

odpowiedników 

brytyjskich słów 

częściowo poprawnie 

stosuje wprowadzone 

w module słownictwo 

związane z różnymi 

aspektami używania 

języka ojczystego, 

języka obcego oraz 

pracy na rzecz Unii 

Europejskiej i 

wyjazdu za granicę  

 Jest świadom różnic 

pomiędzy 

terytorialnymi 

odmianami języka 

angielskiego, potrafi 
podać połowę 

omawianych 

przykładów 

amerykańskich 

odpowiedników 

brytyjskich słów 

poprawnie stosuje 

większość 

wprowadzonego w 
module słownictwa z 

zakresu różnych 
aspektów używania 

języka ojczystego 
oraz języka obcego 

oraz pracy na rzecz 
Unii Europejskiej i 

wyjazdu za granicę 

 Jest świadom różnic 
pomiędzy 

terytorialnymi 
odmianami języka 

angielskiego, potrafi 
podać większość 

omawianych 
przykładów 

amerykańskich 

odpowiedników 
brytyjskich słów. 

bezbłędnie stosuje 

całe wprowadzone w 

module słownictwo 
związane z różnymi 

aspektami używania 
języka ojczystego 

oraz języka obcego 
oraz pracy na rzecz 

Unii Europejskiej i 
wyjazdu za granicę. 

 Jest świadom różnic 
pomiędzy 
terytorialnymi 

odmianami języka 
angielskiego, bez 

trudu wymienia 
wszystkie omawiane 

przykłady 
amerykańskich 

odpowiedników 

brytyjskich słów. 

Słuchanie  

 Rozumie sens ogólny 
wysłuchanej rozmowy 

na temat kursu 

językowego na 

Malcie. Częściowo 

poprawnie zaznacza w 

ćwiczeniu tematy 

poruszane w 

rozmowie. 

 Rozumie sens ogólny 

nagrania dotyczącego 

 Rozumie sens ogólny 
wysłuchanej rozmowy 

na temat kursu 

językowego na 

Malcie. Poprawnie 

zaznacza w ćwiczeniu 

ponad połowę 

tematów poruszanych 

w rozmowie. 

 Rozumie sens ogólny 

nagrania dotyczącego 

 Rozumie sens ogólny 
wysłuchanej rozmowy 

na temat kursu 

językowego na 

Malcie. Poprawnie 

zaznacza w ćwiczeniu 

większość tematów 

poruszanych w 

rozmowie. 

 Rozumie sens ogólny 

nagrania dotyczącego 

 Rozumie sens ogólny 
wysłuchanej rozmowy 

na temat kursu 

językowego na 

Malcie. Bezbłędnie 

zaznacza w ćwiczeniu 

tematy poruszane w 

rozmowie. 

 Rozumie sens ogólny 

nagrania dotyczącego 

różnic pomiędzy 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

różnic pomiędzy 

brytyjską a 

amerykańską odmianą 

angielszczyzny. Z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uzupełnia tabelkę 

brakującymi zwrotami 

oraz łączy w pary 

odpowiadające sobie 

wyrazy. 

 Rozumie sens ogólny 

dialogów pomiędzy 

uczniami i potrafi 

powiedzieć, jakiego 

przedmiotu dotyczy 

każda rozmowa. Z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uzupełnia niektóre 

luki w transkrypcji 

dialogów. 

 Z pomocą 
nauczyciela/kolegów 

uzupełnia niektóre 

luki w opowiadaniu 

tłumaczki o 

nieporozumieniu, 
które miało miejsce 

podczas jej pracy. 

różnic pomiędzy 

brytyjską a 

amerykańską odmianą 

angielszczyzny. 

 Samodzielnie, 

częściowo poprawnie, 

uzupełnia tabelkę 

brakującymi zwrotami 

oraz łączy w pary 

niektóre 

odpowiadające sobie 

wyrazy. 

 Rozumie sens ogólny 

dialogów pomiędzy 

uczniami i potrafi 

powiedzieć, jakiego 

przedmiotu dotyczy 

każda rozmowa. 

Samodzielnie, 

częściwo poprawnie 

uzupełnia luki w 

transkrypcji dialogów. 

 Samodzielnie 
uzupełnia niektóre 

luki w opowiadaniu 

tłumaczki o 

nieporozumieniu, 

które miało miejsce 

podczas jej pracy. 

różnic pomiędzy 

brytyjską a 

amerykańską odmianą 

angielszczyzny. W 

większości poprawnie 

uzupełnia tabelkę 

brakującymi zwrotami 

oraz łączy w pary 

odpowiadające sobie 

wyrazy. 

 Rozumie sens ogólny 

dialogów pomiędzy 

uczniami i potrafi 

powiedzieć, jakiego 

przedmiotu dotyczy 

każda rozmowa. W 

większości poprawnie 

uzupełnia luki w 

transkrypcji dialogów. 

 W większości 
poprawnie uzupełnia 

luki w opowiadaniu 

tłumaczki o 

nieporozumieniu, 

które miało miejsce 

podczas jej pracy. 

 

 

brytyjską a 

amerykańską odmianą 

angielszczyzny. 

Bezbłędnie uzupełnia 

tabelkę brakującymi 

zwrotami oraz łączy w 

pary odpowiadające 

sobie wyrazy. 

 Rozumie sens ogólny 

dialogów pomiędzy 

uczniami i potrafi 

powiedzieć, jakiego 

przedmiotu dotyczy 

każda rozmowa. 

Bezbłędnie uzupełnia 

luki w transkrypcji 

dialogów. 

 Bezbłędnie uzupełnia 
luki w opowiadaniu 

tłumaczki o 

nieporozumieniu, 

które miało miejsce 

podczas jej pracy. 

 

Wyszukiwanie 

określonych informacji 

(prawda / fałsz) 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

częściowo poprawnie 

 Samodzielnie, choć 

tylko częściowo 

poprawnie, określa, 

 W większości 

poprawnie określa, 

czy stwierdzenia w 

 Bezbłędnie określa, 
czy stwierdzenia w 

zadaniu są zgodne z 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 określa, czy 

stwierdzenia w 

zadaniu są zgodne z 

treścią wysłuchanej 

rozmowy z tłumaczką 

czy stwierdzenia w 

zadaniu są zgodne z 

treścią wysłuchanej 

rozmowy z tłumaczką 

zadaniu są zgodne z 

treścią wysłuchanej 

rozmowy z tłumaczką. 

 

treścią wysłuchanej 

rozmowy z tłumaczką 

Czytanie 

 

Uczeń na podstawie 
przeczytanego tekstu 

o oficjalnych 

tłumaczeniach w Unii 

Europejskiej, z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń określa, do 

czego odnoszą się 

niektóre liczby 

podane w ćwiczeniu. 

 Rozumie sens ogólny 

tekstu o różnych 

odmianach 

angielszczyzny, ale 

ma problemy z 

odpowiedzią na 

pytania szczegółowe. 

Wymaga pomocy 

nauczyciela/kolegów 

 Na podstawie 
przeczytanego tekstu 

o oficjalnych 

tłumaczeniach w Unii 

Europejskiej uczeń 

samodzielnie określa, 

do czego odnoszą się 

niektóre liczby 

podane w ćwiczeniu. 

 Rozumie sens 
ogólny tekstu o 

różnych odmianach 
angielszczyzny, 

częściowo poprawnie 
odpowiada na pytania 

szczegółowe. 

 

 Na podstawie 
przeczytanego tekstu 

o oficjalnych 

tłumaczeniach w Unii 

Europejskiej uczeń na 

ogół poprawnie 

określa, do czego 

odnoszą się liczby 

podane w ćwiczeniu. 

 Rozumie sens ogólny 

tekstu o różnych 

odmianach 

angielszczyzny, w 

większości poprawnie 

odpowiada na pytania 

szczegółowe 

 Na podstawie 
przeczytanego tekstu 

o oficjalnych 

tłumaczeniach w Unii 

Europejskiej uczeń 

bezbłędnie określa, do 

czego odnoszą się 

liczby podane w 

ćwiczeniu. 

 Rozumie sens 

ogólny tekstu o 

różnych odmianach 

angielszczyzny, 

bezbłędnie odpowiada 

na pytania 
szczegółowe 

Wyszukiwanie 

określonych informacji 

(wybór wielokrotny 

 Na podstawie tekstu o 

zakresie niezbędnych 

tłumaczeń w Unii 

Europejskiej, uczeń z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

częściowo poprawnie 

 Na podstawie tekstu o 

zakresie niezbędnych 

tłumaczeń w Unii 

Europejskiej uczeń 

samodzielnie, 

częściowo poprawnie 

wybiera prawidłowe 

odpowiedzi lub 

 Na podstawie tekstu o 

zakresie niezbędnych 

tłumaczeń w Unii 

Europejskiej uczeń w 

większości poprawnie 

wybiera prawidłowe 

odpowiedzi lub 

 Na podstawie tekstu 

o zakresie 

niezbędnych 

tłumaczeń w Unii 

Europejskiej uczeń 

bezbłędnie wybiera 

prawidłowe 
odpowiedzi lub 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

wybiera prawidłowe 

odpowiedzi lub 

dokończenia zdań 

spośród podanych 

możliwości. Ma 

często trudności z 

uzasadnieniem 

swojego wyboru. 

dokończenia zdań 

spośród podanych 

możliwości. Ma 

czasami trudności z 

uzasadnieniem 

swojego wyboru. 

dokończenia zdań 

spośród podanych 

możliwości. 

Zazwyczaj potrafi 

uzasadnić swój wybór 

dokończenia zdań 

spośród podanych 

możliwości. Bez trudu 

uzasadnia swój wybór 

Środki językowe 

 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń uzupełnia, 

częściowo poprawnie, 

mini dialogi oraz 

wybiera wyraz, który 

pasuje do luk w obu 

zdaniach 

 Na ogół samodzielnie 

uczeń uzupełnia, 

częściowo poprawnie, 

mini dialogi oraz 

wybiera wyraz, który 

pasuje do luk w obu 

zdaniach.  

 Uczeń samodzielnie i 

w większości 

poprawnie uzupełnia 

mini dialogi oraz 

wybiera wyraz, który 

pasuje do luk w obu 

zdaniach 

 Uczeń samodzielnie i 

bezbłędnie uzupełnia 

mini dialogi oraz 

wybiera wyraz, który 

pasuje do luk w obu 

zdaniach.  

 

Pisanie  

 Korzystając z wzoru 

uczeń z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

tworzy prosty blog.  

Pomija niektóre 

punkty z polecenia i 

nie rozwija żadnego z 

nich. Używa prostych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych oraz 

popełnia liczne błędy 

językowe, które 

często zakłócają 

komunikację 

 Korzystając z wzoru 

uczeń na ogół 

samodzielnie tworzy 

prosty blog. Porusza 

większość poleceń, 

niektóre z nich 

rozwija. Używa  

prostych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych i 

popełnia dość liczne 

błędy językowe, które 

czasem zakłócają 

komunikację. 

 Korzystając z wzoru 
uczeń samodzielnie 

tworzy blog. Porusza 

wszystkie polecenia i 

rozwija większość z 

nich. Używa dość 

urozmaiconego 

zasobu struktur 

leksykalno- 

gramatycznych, 

sporadycznie popełnia  

błędy językowe, które 

nie zakłócają 
komunikacji. 

 Korzystając z wzoru 

uczeń samodzielnie 

tworzy blog. Porusza 

wszystkie polecenia i 

rozwija wszystkie z 

nich. Używa 

bezbłędnie 

urozmaiconego 

zasobu struktur 

leksykalno- 

gramatycznych 

Mówienie/wymowa  
 Mimo pomocy 

nauczyciela/kolegów 

 Uczeń samodzielnie 

przekazuje i uzyskuje 
 Uczeń na ogół 

poprawnie przekazuje 

 Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie przekazuje 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

ma wiele trudności z 

przekazaniem i 

uzyskaniem w 

rozmowie z partnerem 

informacji na temat 

doświadczenia w 

praktycznym 

używaniu języków 

obcych, w 

szczególności 

angielskiego. 

Używając z trudem 

mowy zależnej, 

przekazuje innej 

osobie uzyskane od 
partnera informacje. 

Popełnia liczne błędy, 

a komunikacja jest 

często utrudniona. 

 Za pomocą bardzo 

prostych słów 

przeprowadza wśród 

kolegów z klasy 

ankietę na temat 

doświadczenia w 

nauce angielskiego. 

Ma problem z 

prawidłowym 

stosowaniem 

uprzejmych pytań (w 

mowie zależnej), 

popełnia liczne błędy 

 

w rozmowie z 

partnerem część 

informacji na temat 

doświadczenia w 

praktycznym 

używaniu języków 

obcych, w 

szczególności 

angielskiego. 

 Używając mowy 

zależnej, przekazuje 

innej osobie uzyskane 

od partnera 

informacje. Popełnia 
błędy, które czasami 

utrudniają 

komunikację. 

 Za pomocą prostych 

słów przeprowadza 

wśród kolegów z 

klasy ankietę na temat 

doświadczenia w 

nauce angielskiego. 

Dość poprawnie 

stosuje uprzejme 

pytania (w mowie 

zależnej). 

 Korzystając z 
zamieszczonych w 

podręczniku dialogów 

jako wzoru, 

samodzielnie odgrywa 

rolę w scence. Opisuje 

i uzyskuje w 

rozmowie z partnerem 

informacje na temat 

doświadczenia w 

praktycznym 

używaniu języków 

obcych, w 

szczególności 

angielskiego. 

 Używając mowy 
zależnej, przekazuje 

innej osobie uzyskane 

od partnera 

informacje. Czasami 

popełnia drobne 

błędy, które nie 

utrudniają 

komunikacji. 

 Stosując na ogół 

poprawnie uprzejme 

pytania (w mowie 

zależnej), 

przeprowadza wśród 

kolegów z klasy 

ankietę na temat 

doświadczenia w 

nauce angielskiego. 

 Korzystając z 

zamieszczonych w 

podręczniku dialogów 

jako wzoru, 

poprawnie odgrywa 

rolę w scence. Opisuje 

i uzyskuje w 

rozmowie z partnerem 

informacje na temat 

doświadczenia w 

praktycznym 

używaniu języków 

obcych, w 

szczególności 

angielskiego. 

 Używając mowy 

zależnej, płynnie i 

bezbłędnie przekazuje 

innej osobie uzyskane 

od partnera 
informacje. 

 Stosując bezbłędnie 

uprzejme wersje pytań 

(w mowie zależnej), 

przeprowadza wśród 

kolegów z klasy 

ankietę na temat 

doświadczenia w 

nauce angielskiego. 

 Korzystając z 
zamieszczonych w 

podręczniku dialogów 

jako wzoru, 

swobodnie odgrywa 

rolę w scence. Opisuje 

potrzebny mu 

przedmiot, którego 

nazwy nie zna, lub 

zgaduje, jaki 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Korzystając z 

zamieszczonych w 

podręczniku dialogów 

jako wzoru, przy 

pomocy 

nauczyciela/kolegów 

odgrywa rolę w 
scence. Opisuje 

potrzebny mu 

przedmiot, którego 

nazwy nie zna, lub 

zgaduje, jaki 

przedmiot opisuje 

partner. Ubogi zakres 

struktur leksykalno- 

gramatycznych bardzo 

utrudnia mu 

komunikatywne 

przekazanie i 

uzyskanie 

niezbędnych 

informacji 

potrzebny mu 

przedmiot, którego 

nazwy nie zna, lub 

zgaduje, jaki 

przedmiot opisuje 

partner. Wąski zakres 

struktur leksykalno- 

gramatycznych 

czasami utrudnia 

komunikatywne 

przekazanie i 

uzyskanie 

niezbędnych 

informacji 

potrzebny mu 

przedmiot, którego 

nazwy nie zna, lub 

zgaduje, jaki 

przedmiot opisuje 

partner. Stosunkowo 

szeroki zasób struktur 

leksykalno- 

gramatycznych 

umożliwia mu 

komunikatywne 

przekazanie i 

uzyskanie 

niezbędnych 

informacji. 

 

przedmiot opisuje 

partner. Szeroki zasób 

struktur leksykalno- 

gramatycznych 

umożliwia mu 

bezbłędne i 

komunikatywne 

przekazanie i 

uzyskanie 

niezbędnych 

informacji 

Strategie:  

Wypowiedź pisemna: 

List prywatny i formalny. 

 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń rozróżnia 

środki językowe 

używane w listach 

formalnych i 

prywatnych, często 

popełnia błędy. Łączy 

częściowo poprawnie 

w pary zwroty 

 Na ogół samodzielnie 

uczeń rozróżnia 

środki językowe 

używane w listach 

formalnych i 

prywatnych, czasem 

popełnia błędy. Łączy 

częściowo poprawnie 

w pary zwroty 

nieformalne z ich 

 Samodzielnie uczeń 

rozróżnia środki 

językowe używane w 

listach formalnych i 

prywatnych, 

sporadycznie popełnia 

błędy. Łączy na ogół 

poprawnie w pary 

zwroty nieformalne z 

ich odpowiednikami 

 Samodzielnie i 

bezbłędnie uczeń 

rozróżnia środki 

językowe używane w 

listach formalnych i 

prywatnych.  Łączy  

poprawnie w pary 

zwroty nieformalne z 

ich odpowiednikami 

formalnymi. 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

nieformalne z ich 

odpowiednikami 

formalnymi. 

Uzupełnia z  

trudnościami niektóre 

brakujące informacje 

w listach rzadko je 

rozwijając.  

 Uczeń z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

pisze list do 

znajomego. Realizuje 

niektóre punkty 

polecenia nie 

rozwijając żadnej z 

nich. Posługuje się 

ograniczonym 

zasobem struktur 

leksykalno-

gramatycznych. 

Popełnia liczne błędy 

językowe, które 

często zakłócają 

komunikację 

odpowiednikami 

formalnymi. 

Uzupełnia częściowo 

poprawnie większość 

brakujących 

informacji w listach 

czasami je rozwijając.  

 Uczeń na ogół 

samodzielnie pisze list 

do znajomego. 

Realizuje większość 

punktów polecenia 

rozwijając niektóre z 

nich. Posługuje się  

ograniczonym 

zasobem struktur 

leksykalno-

gramatycznych. 

Popełnia dość liczne 

błędy językowe, które 

czasem zakłócają 

komunikację 

formalnymi. 

Uzupełnia na ogół 

poprawnie wszystkie 

brakujące informacje 

w listach często je 

rozwijając.  

 Uczeń  samodzielnie 

pisze list do 

znajomego. Realizuje 

wszystkie  punkty 

polecenia rozwijając 

większość z nich. 

Posługuje się dość 

urozmaiconym 

zasobem struktur 

leksykalno-

gramatycznych. 

Popełnia sporadyczne 

błędy językowe, które 

nie zakłócają 

komunikacji 

Uzupełnia  poprawnie 

wszystkie brakujące 

informacje w listach i  

je rozwija.  

 Uczeń  samodzielnie 

pisze list do 

znajomego. Realizuje 

i rozwija wszystkie  

punkty polecenia. 

Posługuje się  

urozmaiconym 

zasobem struktur 

leksykalno-

gramatycznych. Nie  

popełnia błędów 

językowych, które  

zakłócają 

komunikację 

 

 

MODULE 11: PEOPLE AND PLACES 

Zakres tematów: Elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego 

Strategie: Przetwarzanie wypowiedzi: Wpis na blogu. 

Kultura: The lost city of Machu Picchu 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Gramatyka  

 Uczeń zna zasady 

tworzenia zdań w 

stronie biernej, ale 

często popełnia błędy 

w praktyce. 

 Z pomocą 
nauczyciela/kolegów 

przekształca proste 

zdania ze strony 

czynnej na stronę 

bierną, ale ma duże 

problemy z 

konstrukcjami w 

czasach present 

perfect, past perfect 
oraz z zastosowaniem 

czasowników 

modalnych. 

 Zna zaimki względne 

i wie do jakich 

kategorii się odnoszą, 

ale popełnia liczne 

błędy w praktyce 

 Uczeń zna zasady 

tworzenia zdań w 

stronie biernej, ale 

czasami popełnia 
błędy w praktyce. 

 Samodzielnie 

przekształca proste 
zdania ze strony 

czynnej na stronę 

bierną, ale czasami 

ma problemy z 

konstrukcjami w 

czasach present 

perfect, past perfect 

oraz z zastosowaniem 

czasowników 

modalnych. 

 Zna zaimki względne 
i wie do jakich 

kategorii się odnoszą, 
ale czasami popełnia 

błędy w praktyce. 

 

 Uczeń zna i na ogół 

poprawnie stosuje 

zasady tworzenia zdań 

w stronie biernej. 

 W większości 

poprawnie 

przekształca zdania ze 

strony czynnej na 

stronę bierną. 

Popełnia drobne błędy 

w bardziej złożonych 

konstrukcjach. 

 Zna i w większości 

poprawnie stosuje w 

praktyce zaimki 
względne. 

 

 Uczeń zna i 

bezbłędnie stosuje 

zasady tworzenia zdań 
w stronie biernej. 

 Bezbłędnie 
przekształca zdania ze 

strony czynnej na 

stronę bierną. 

 Zna i bezbłędnie 

stosuje w praktyce 

zaimki względne 

Leksyka  

 Uczeń zna zasady 
tworzenia zdań w 

stronie biernej, ale 

często popełnia błędy 

w praktyce. 

 Z pomocą 
nauczyciela/kolegów 

przekształca proste 

zdania ze strony 

czynnej na stronę 

 Uczeń zna i 
częściowo poprawnie 

stosuje wprowadzone 

w module słownictwo 

związane z 

opisywaniem i 

upamiętnianiem 

ważnych wydarzeń i 

postaci historycznych. 

 Uczeń zna połowę 

 Uczeń zna i w 
większości poprawnie 

stosuje wprowadzone 

w module słownictwo 

związane z 

opisywaniem i 

upamiętnianiem 

ważnych wydarzeń i 

postaci historycznych. 

 Uczeń opanował 

 Uczeń zna i 
bezbłędnie stosuje 

wprowadzone w 

module słownictwo 

związane z 

opisywaniem i 

upamiętnianiem 

ważnych wydarzeń i 

postaci historycznych. 

• Uczeń opanował 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

bierną, ale ma duże 

problemy z 

konstrukcjami w 

czasach present 

perfect, past perfect 

oraz z zastosowaniem 

czasowników 

modalnych. 

 Zna zaimki względne 

i wie do jakich 

kategorii się odnoszą, 

ale popełnia liczne 

błędy w praktyce 

wprowadzonych w 

module przysłówków 

służących do 

wzmocnienia lub 

osłabienia znaczenia 

przymiotników, ale 

czasami stosuje je 

nieprawidłowo. 

 

większość 

wprowadzonych w 

module przysłówków 
służących do 

wzmocnienia lub 
osłabienia znaczenia 

przymiotników i 
zazwyczaj poprawnie 

stosuje je w praktyce 

wszystkie 

wprowadzone w 

module przysłówki 

służące do 

wzmocnienia lub 

osłabienia znaczenia 

przymiotników i 

poprawnie stosuje je 

w praktyce. 

 

Słuchanie  

 Uczeń z trudem 

wyławia nieliczne 

ostrzeżenia z 

wysłuchanej 

wypowiedzi 

przewodnika po 

miejscu urodzin 

Szekspira. Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uzupełnia niektóre 

luki w zdaniach z 

nagrania. 

 Rozumie sens ogólny 
dialogu nauczyciela z 

pracownikiem kasy 

biletowej. Odpowiada 

na niektóre proste 

pytania szczegółowe 

oraz z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

 Uczeń wyławia 

niektóre ostrzeżenia z 

wysłuchanej 

wypowiedzi 

przewodnika po 

miejscu urodzin 

Szekspira. 

Samodzielnie i na 

ogół poprawnie 

uzupełnia niektóre 

luki w zdaniach z 

nagrania. 

 Rozumie sens ogólny 
dialogu nauczyciela z 

pracownikiem kasy 

biletowej. Odpowiada 

na część pytań 

szczegółowych oraz 

samodzielnie 

uzupełnia niektóre 

 Uczeń wyławia 

większość ostrzeżeń z 

wysłuchanej 

wypowiedzi 

przewodnika po 

miejscu urodzin 

Szekspira. Poprawnie 

uzupełnia większość 
luk w zdaniach z 

nagrania  

 Rozumie sens ogólny 

dialogu nauczyciela z 

pracownikiem kasy 

biletowej. Odpowiada 

na większość pytań 

szczegółowych oraz 

uzupełnia poprawnie 

większość luk w 

wybranych zdaniach z 

dialogu. 

 Uczeń bez trudu 

wyławia wszystkie 

ostrzeżenia z 

wysłuchanej 

wypowiedzi 

przewodnika po 

miejscu urodzin 

Szekspira. Bezbłędnie 
uzupełnia luki w 

zdaniach z nagrania.  

 Rozumie sens ogólny 

dialogu nauczyciela z 

pracownikiem kasy 

biletowej. Bezbłędnie 

odpowiada na 

wszystkie pytania 

szczegółowe oraz 

uzupełnia wszystkie 

luki w wybranych 

zdaniach z dialogu. 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

uzupełnia niektóre 

luki w wybranych 

zdaniach z dialogu. 

 Rozumie sens ogólny 
instrukcji dotyczących 

zachowania w 

muzeum, ale ma 

problemy ze 

zrobieniem 

poprawnych notatek 

przy podanych 

ilustracjach. 

Częściowo poprawnie 

zaznacza w tabeli 

zwroty usłyszane w 

nagraniu. 

 Po obejrzeniu filmu o 

Machu Picchu z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

odpowiada na proste 

pytania szczegółowe. 

Ma duże problemy z 

wyłowieniem 

argumentów za i 

przeciw w kwestii 

zwiększeniu ruchu 

turystycznego w 

rejonie Machu Picchu. 

Uzupełnia podanymi 

wyrazami nieliczne 

luki w streszczeniu 

luki w wybranych 

zdaniach z dialogu. 

 Rozumie sens ogólny 

instrukcji dotyczących 

zachowania w 

muzeum i częściowo 

poprawnie robi 

notatki przy podanych 

ilustracjach. W 

większości poprawnie 

zaznacza w tabeli 

zwroty usłyszane w 

nagraniu. 

 Po obejrzeniu filmu o 
Machu Picchu 

samodzielnie 

odpowiada na proste 

pytania szczegółowe. 

 Wyławia niektóre 

argumenty za i 

przeciw w kwestii 

zwiększeniu ruchu 

turystycznego w 

 rejonie Machu Picchu. 

Uzupełnia podanymi 

wyrazami niektóre 

 luki w streszczeniu 

filmu 

 Rozumie sens ogólny 

instrukcji dotyczących 

zachowania w 

muzeum i w 

większości poprawnie 

robi notatki przy 

podanych ilustracjach. 

Prawidłowo zaznacza 

w tabeli zwroty 

usłyszane w nagraniu. 

 Po obejrzeniu filmu o 
Machu Picchu 

poprawnie odpowiada 

na większość pytań 

szczegółowych. 

Wyławia większość 

argumentów za i 

 przeciw w kwestii 

zwiększeniu ruchu 

turystycznego w 

rejonie Machu Picchu. 

Uzupełnia podanymi 

wyrazami większość 

luk w streszczeniu 

filmu. 

 Rozumie sens ogólny 

instrukcji dotyczących 

zachowania w 

muzeum i bezbłędnie 

robi notatki przy 

podanych ilustracjach. 

Bezbłędnie zaznacza 

w tabeli zwroty 

usłyszane w nagraniu. 

 Po obejrzeniu filmu o 
Machu Picchu 

poprawnie odpowiada 

na wszystkie pytania 

szczegółowe. Bez 

trudu wyławia 

wszystkie argumenty 

za i przeciw w kwestii 

zwiększeniu ruchu 

turystycznego w 

rejonie Machu Picchu. 

Uzupełnia podanymi 

wyrazami wszystkie 

luki w streszczeniu 

filmu. 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

filmu 

Wyszukiwanie 

określonych informacji 

(prawda / fałsz) 

 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

czasami poprawnie 

określa, czy 

twierdzenia zawarte w 

zadaniu są zgodne z 

treścią wysłuchanego 

nagrania o Pałacu 

Buckingham oraz 

Zamku Windsor 

 Samodzielnie, 

czasami poprawnie 

określa, czy 

twierdzenia zawarte w 

zadaniu są zgodne z 

treścią wysłuchanego 

nagrania o Pałacu 

Buckingham oraz 

Zamku Windsor. 

 W większości 

poprawnie określa, 

czy twierdzenia 

zawarte w zadaniu są 

zgodne z treścią 

wysłuchanego 

nagrania o Pałacu 

Buckingham oraz 

Zamku Windsor 

 Bezbłędnie określa, 
czy twierdzenia 

zawarte w zadaniu są 

zgodne z treścią 

wysłuchanego 

nagrania o Pałacu 

Buckingham oraz 

Zamku Windsor 

Czytanie 
Dobieranie informacji do 

akapitów 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny tekstu o Rosie 

Parks, ale potrzebuje 

pomocy 

nauczyciela/kolegów 

przy udzielaniu 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe. 

 Uczeń z trudem czyta 

tekst o Machu Picchu. 

Ze względu na 

długość tekstu oraz 

dużą ilość informacji 

szczegółowych uczeń 

ma problem z 

wykonaniem zadań 

towarzyszących 

tekstowi. Częściowo 

poprawnie uzupełnia 

datami i liczbami 

notatkę dotyczącą 

Machu Picchu. 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny tekstu o Rosie 

Parks i samodzielnie 

udziela częściowo 

poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe. 

 Uczeń rozumie sens 
ogólny tekstu o 

Machu Picchu. 

Częściowo poprawnie 

uzupełnia datami i 

liczbami notatkę 

dotyczącą Machu 

Picchu. Samodzielnie, 

częściowo poprawnie, 

udziela odpowiedzi na 

niektóre pytania 

szczegółowe. 

Częściowo poprawnie 

łączy nazwiska osób 

związanych z Machu 

 Uczeń rozumie tekst o 

Rosie Parks i udziela 

w większości 

poprawnych 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe. 

 Uczeń rozumie sens 

ogólny tekstu o 

Machu Picchu. W 

większości poprawnie 

uzupełnia datami i 

liczbami notatkę 

dotyczącą Machu 

Picchu. Na ogół 

poprawnie udziela 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe. 

Poprawnie łączy 

nazwiska osób 

związanych z Machu 

Picchu z ich 

 Uczeń bez trudu 

rozumie tekst o Rosie 

Parks i udziela w 

bezbłędnych 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe. 

 Uczeń bez trudu 

rozumie tekst o 

Machu Picchu. 

Bezbłędnie uzupełnia 

datami i liczbami 

notatkę dotyczącą 

Machu Picchu. 

Poprawnie udziela 

odpowiedzi na 

wszystkie pytania 
szczegółowe. 

Bezbłędnie łączy 

nazwiska osób 

związanych z Machu 

Picchu z ich 

wypowiedziami  
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Wymaga znacznej 

pomocy 

nauczyciela/kolegów 

przy udzielaniu 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe. Z 

trudem dopasowuje 

nazwiska osób 

związanych z Machu 

Picchu do ich 

wypowiedzi 

 Uczeń czyta tekst o 

słynnych miejscach w 

krajach 

anglojęzycznych. Z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów, 

na podstawie słów 

kluczowych, 

częściowo poprawnie 

dobiera miejsca do 

informacji podanych 

w zadaniu 

Picchu z ich 

wypowiedziami. 

 Uczeń czyta tekst o 

słynnych miejscach w 

krajach 

anglojęzycznych. 

Samodzielnie, na 

podstawie słów 

kluczowych, 

częściowo poprawnie 

dobiera miejsca do 

informacji podanych 

w zadaniu. 

wypowiedziami 

 Uczeń czyta tekst o 

słynnych miejscach w 

krajach 

anglojęzycznych. Na 

podstawie słów 

kluczowych w 

większości poprawnie 

dobiera miejsca do 

informacji podanych 

w zadaniu. 

 

 Uczeń czyta tekst o 

słynnych miejscach w 

krajach 

anglojęzycznych. Na 

podstawie słów 

kluczowych 

bezbłędnie dobiera 

miejsca do informacji 

podanych w zadaniu 

Wielokrotny wybór 

 

 Wybiera częściowo 

poprawnie 

odpowiedzi zgodne z 

treścią tekstu. 

Wymaga pomocy ze 

strony 

nauczyciela/kolegów 

 Wybiera 

samodzielnie, 

częściowo poprawnie 

odpowiedzi zgodne z 

treścią tekstu 

 Wybiera samodzielnie 

w większości 

poprawnie 

odpowiedzi zgodne z 

treścią tekstu 

 Wybiera bezbłędnie i 

samodzielnie 

odpowiedzi zgodne z 

treścią tekstu 

Środki językowe 

 
 Wybiera częściowo  Wybiera 

samodzielnie, 

 Wybiera samodzielnie  Wybiera bezbłędnie 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

poprawnie 

odpowiedzi logicznie 

i gramatycznie 

uzupełniające luki w 

tekście. Wymaga 

pomocy ze strony 

nauczyciela/kolegów. 

częściowo poprawnie 

odpowiedzi logicznie 

i gramatycznie 

uzupełniające luki w 

tekście 

w większości 

poprawnie 

odpowiedzi logicznie 

i gramatycznie 

uzupełniające luki w 

tekście. 

 

i samodzielnie 

wszystkie odpowiedzi 

logicznie i 

gramatycznie 

uzupełniające luki w 

tekście 

Pisanie 
Prywatny e-mail 

 

 Uczeń tworzy krótki i 

prosty tekst opisujący 

wrażenia z pobytu w 

Nowej Zelandii. Z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

przekazuje część 

informacji w 

poleceniu. Skromny 

zasób struktur 

leksykalno- 

gramatycznych często 

uniemożliwia mu 

komunikatywnie je 

przekazać. Nie 

rozwija żadnej 

informacji w 

poleceniu 

 Uczeń tworzy prosty 
tekst opisujący 

wrażenia z pobytu w 

Nowej Zelandii. 

Samodzielnie 

przekazuje część 

informacji w 

poleceniu. 

Stosunkowo skromny 

zasób struktur 

leksykalno- 

gramatycznych 

utrudnia mu czasem 

komunikatywnie je 

przekazać. Rozwija 

niektóre informacje w 

poleceniu.  

 

 Uczeń tworzy dość 

interesujący tekst 

opisujący  wrażenia z 

pobytu w Nowej 

Zelandii.  Dość 

urozmaicone struktury 

leksykalno- 

gramatyczne 

pozwalają mu na 

przekazanie 

większości informacji 

w poleceniu, które 

rozwija 

 Uczeń tworzy 

interesujący tekst  

opisujący wrażenia z 

pobytu w Nowej 

Zelandii. 

Urozmaicone 

struktury leksykalno- 

gramatyczne 

pozwalają mu 

przekazać wszystkie 

informacje w 

poleceniu, które 

rozwija 

Mówienie/ wymowa  

 Uczeń bierze bardzo 

skromny udział w 

pracy grupowej 

mającej na celu 

przygotowanie opisu i 

prezentacji 

interesującego miejsca 

w Polsce. Ze względu 

 Uczeń bierze 

niewielki udział w 

pracy grupowej 

mającej na celu 

przygotowanie opisu i 

prezentacji 

interesującego miejsca 

w Polsce. Częściowo 

 Uczeń bierze udział 

w pracy grupowej 

mającej na celu 

przygotowanie opisu i 

prezentacji 

interesującego miejsca 

w Polsce. W 

większości poprawnie 

 Uczeń bierze 

aktywny udział w 

pracy grupowej 

mającej na celu 

przygotowanie opisu i 

prezentacji 

interesującego miejsca 

w Polsce. 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

na bardzo 

ograniczony zasób 

struktur leksykalno- 

gramatycznych rzadko 

się odzywa i popełnia 

liczne błędy, które 

często zakłócają 

komunikację 

 Ze względu na 

skromny zasób 

struktur leksykalno- 

gramatycznych ma 

duże trudności z 

logicznym i 

komunikatywnym 
wyrażeniem opinii o 

krokach, które jego 

zdaniem powinien 

przedsięwziąć rząd 

Peru w celu 

pogodzenia ochrony 

Machu Picchu z 

dalszym rozwojem 

turystyki. Popełnia 

liczne błędy, które 

często zakłócają 

komunikację. 

poprawnie wyraża 

swoje pomysły, ale 

niewielki zasób 

struktur leksykalno- 

gramatycznych oraz 

różne błędy językowe 

utrudniają mu czasami 

komunikację 

 Przy pomocy prostych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych 

wyraża prostą opinię o 

krokach, które jego 

zdaniem powinien 

przedsięwziąć rząd 

Peru w celu 

pogodzenia ochrony 

Machu Picchu z 

równoczesnym 

rozwojem turystyki. 

Popełnia błędy, które 

czasami zakłócają 

komunikację 

i komunikatywnie 

przekazuje swoje 

propozycje. 

Stosunkowo 

swobodnie odgrywa 

rolę przewodnika 

turystycznego 

 Na ogół poprawnie 
używając poznanych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych 

wyraża opinię o 

krokach, które jego 

zdaniem powinien 

przedsięwziąć rząd 

Peru w celu 

pogodzenia ochrony 

Machu Picchu z 

dalszym rozwojem 

turystyki. Popełnia 

sporadyczne błędy, 

które nie zakłócają 

komunikacji 

Wyczerpująco opisuje 

i uzasadnia swoje 

propozycje. 

Swobodnie i 

bezbłędnie odgrywa 

rolę przewodnika 

turystycznego 

 Bezbłędnie używając 

poznanych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych 

swobodnie wyraża 

opinię o krokach, 

które jego zdaniem 

powinien 

przedsięwziąć rząd 

Peru w celu 

pogodzenia ochrony 

Machu Picchu z 

dalszym rozwojem 

turystyki 

Strategie:  

Przetwarzanie 

wypowiedzi: Wpis na 

Blogu 

 Uczeń  z dużymi 

trudnościami próbuje 

dokonać wpisu na 

blogu relacjonując co 

się wydarzyło 

każdego dnia podczas 

 Uczeń  z 

trudnościami  

dokonuje wpisu na 

blogu relacjonując co 

się wydarzyło 

każdego dnia podczas 

 Uczeń  samodzielnie 

dokonuje wpisu na 

blogu relacjonując co 

się wydarzyło 

każdego dnia podczas 

jego podróży po 

 Uczeń  samodzielnie 

dokonuje wpisu na 

blogu relacjonując co 

się wydarzyło 

każdego dnia podczas 

jego podróży po 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

jego podróży po 

Europie. Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

realizuje niektóre 

punkty w poleceniu. 

Nie rozwija 

większości elementów 

polecenia. Popełnia 

liczne błędy językowe 

i stosuje częściowo 

poprawnie 

podstawowe struktury 

leksykalno-

gramatyczne. 

jego podróży po 

Europie. Na ogół 

samodzielnie realizuje 

niektóre punkty w 

poleceniu. Nie rozwija 

wszystkich elementów 

polecenia. Popełnia 

dość liczne błędy 

językowe i stosuje w 

miarę  poprawnie 

podstawowe struktury 

leksykalno-

gramatyczne 

Europie. 

Samodzielnie 

realizuje większość 

punktów w poleceniu.  

Rozwija większość 

elementów polecenia. 

Popełnia sporadyczne 

błędy językowe i 

stosuje   poprawnie 

dość urozmaicone 

struktury leksykalno-

gramatyczne 

Europie. 

Samodzielnie 

realizuje i rozwija 

wszystkie punkty w 

poleceniu.  Nie 

popełnia błędów 

językowych i stosuje   

poprawnie  

urozmaicone struktury 

leksykalno-

gramatyczne. 

 

 

 

 

MODULE 12: FOOD  

Zakres tematów: Żywienie  

Strategie: Znajomość środków językowych 

Kultura: The food and the festival- Burn’s Night 

 

Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Gramatyka  

 Uczeń teoretycznie zna 

zasady stosowania 

question tags, ale 

często popełnia błędy 

w praktyce. 

 Uczeń zna zasady 

stosowania question 

tags, ale czasami 

popełnia błędy w 

praktyce. 

 Uczeń zna i w 

większości poprawnie 

stosuje question tags. 

 Uczeń zna i stosuje 

zasady dotyczące 

 Uczeń zna i 

bezbłędnie stosuje 

question tags. 

 Uczeń zna i 

bezbłędnie stosuje 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 Uczeń zna zasady 

dotyczące stosowania 

zaimków względnych, 

ale popełnia liczne 

błędy w praktyce. 

Wymaga znacznej 

pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

 

 Uczeń zna zasady 

dotyczące stosowania 

zaimków względnych, 

ale popełnia błędy w 

praktyce 

stosowania zaimków 

względnych. 

 Sporadycznie 

popełnia drobne błędy 

w praktyce. 

 

zasady stosowania 

zaimków względnych 

Leksyka  

 Uczeń zna biernie 

wprowadzone w 

module słownictwo 

związane z 

przygotowywaniem i  

podawaniem 

posiłków. Częściowo 

poprawnie łączy nowe 

słowa z definicjami 

lub ilustracjami. 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

układa z podanych 

zdań przepis na 

chińską zupę. 

 Opanował kilka 

prostych zwrotów 

przydatnych podczas 

zamawiania jedzenia 

w restauracji. Z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

stosuje je w praktyce. 

 

 Uczeń częściowo 

opanował 

wprowadzone w 

module słownictwo 

związane z 

przygotowywaniem i 

podawaniem 

posiłków. W 

większości poprawnie 

łączy nowe słowa z 

definicjami lub 

ilustracjami, ale ma 

trudności z ich 

stosowaniem w 

praktyce. 

 Samodzielnie, choć 

popełniając błędy, 

układa z podanych 

zdań przepis na 

chińską zupę. 

 Zna i częściowo 

poprawnie stosuje w 

praktyce poznane 

zwroty przydatne 

 Uczeń opanował 

wprowadzone w 

module słownictwo 

związane z 

przygotowywaniem i 

podawaniem 

posiłków. Poprawnie 

łączy nowe słowa z 

definicjami lub 

ilustracjami oraz 

stosuje je w praktyce, 

choć czasami popełnia 

przy tym drobne 

błędy. 

 W większości 

poprawnie układa z 

podanych zdań 

przepis na chińską 

zupę. Zna i na ogół 

poprawnie stosuje w 

praktyce poznane 

zwroty przydatne 

podczas zamawiania 

jedzenia w restauracji 

 Uczeń w pełni 

opanował 

wprowadzone w 

module słownictwo 

związane z 

przygotowywaniem i 

podawaniem 

posiłków. Bezbłędnie 

łączy nowe słowa z 

definicjami lub 

ilustracjami oraz 

swobodnie stosuje je 

w otwartych 

wypowiedziach. 

 W pełni poprawnie 

układa z podanych 

zdań przepis na 

chińską zupę. 

 Zna i bezbłędnie 

stosuje w praktyce 

poznane zwroty 

przydatne podczas 

zamawiania jedzenia 

w restauracji. 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

podczas zamawiania 

jedzenia w restauracji 
 

Słuchanie  

 Rozumie sens ogólny 

wysłuchanej rozmowy 

na temat oscypka. 

Wyławia nieliczne 

informacje 

szczegółowe i z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

częściowo poprawnie 

uzupełnia nimi 

tabelkę. 

 Rozumie sens ogólny 

rozmowy dotyczącej 

zakupu jedzenia na 

wietnamskiej ulicy. Z 

trudem udziela 

odpowiedzi na 

niektóre pytania 

szczegółowe oraz 

uzupełnia nieliczne 

luki w transkrypcji 

dialogu. Wymaga 

znacznej pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

 Wyławia nieliczne 

informacje z nagrania 

o życiu szkockiego 

poety Roberta Burnsa 

i z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uzupełnia niektóre 

 Rozumie sens ogólny 

wysłuchanej rozmowy 

na temat oscypka. 

Samodzielnie wyławia 

niektóre informacje 

szczegółowe i 

częściowo poprawnie 

uzupełnia nimi 

tabelkę. 

 Rozumie sens ogólny 

rozmowy dotyczącej 

zakupu jedzenia na 

wietnamskiej ulicy. 

Udziela odpowiedzi 

na niektóre pytania 

szczegółowe oraz 

częściowo poprawnie 

uzupełnia luki w 

transkrypcji dialogu. 

 Wyławia główne 

informacje z nagrania 

o życiu szkockiego 

poety Roberta Burnsa 

i częściowo 

poprawnie uzupełnia 

luki w transkrypcji 

nagrania. 

 Rozumie sens ogólny 

wysłuchanego dialogu 

pomiędzy kelnerem a 

klientami tradycyjnej 

 Rozumie sens ogólny 

wysłuchanej rozmowy 

na temat oscypka. 

Wyławia większość 

informacji 

szczegółowych i na 

ogół poprawnie 

uzupełnia nimi 

tabelkę. 

 Rozumie sens ogólny 

rozmowy dotyczącej 

zakupu jedzenia na 

wietnamskiej ulicy. 

Udziela odpowiedzi 

na większość pytań 

szczegółowych oraz 

na ogół poprawnie 

uzupełnia luki w 

transkrypcji dialogu. 

 Wyławia główne 

informacje z nagrania 

o życiu szkockiego 

poety Roberta Burnsa 

i w większości 

poprawnie uzupełnia 

luki w transkrypcji 

nagrania. 

 Rozumie sens ogólny 

wysłuchanego dialogu 

pomiędzy kelnerem a 

klientami tradycyjnej 

 Rozumie sens ogólny 

wysłuchanej rozmowy 

na temat oscypka. 

Wyławia wszystkie 

informacje 

szczegółowe i 

bezbłędnie uzupełnia 

nimi tabelkę. 

 Rozumie sens ogólny 

rozmowy dotyczącej 

zakupu jedzenia na 

wietnamskiej ulicy. 

Udziela 

wyczerpujących 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe oraz na 

bezbłędnie uzupełnia 

luki w transkrypcji 

dialogu. 

 Wyławia bez trudu 

kluczowe informacje 

z nagrania o życiu 

szkockiego poety 

Roberta Burnsa i 

bezbłędnie uzupełnia 

luki w transkrypcji 

nagrania. 

 Rozumie sens ogólny 

wysłuchanego dialogu 

pomiędzy kelnerem a 

klientami tradycyjnej 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

luki w transkrypcji 

nagrania. 

 Rozumie sens ogólny 

wysłuchanego dialogu 

pomiędzy kelnerem a 

klientami tradycyjnej 

angielskiej restauracji. 

Ma duży problem ze 

zrobieniem notatek o 

wskazanych 

pozycjach jadłospisu. 

Częściowo poprawnie 

zaznacza w tabeli 

zwroty z dialogu. 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń odpowiada na 

niektóre pytania 

szczegółowe oraz 

uzupełnia niektóre 

luki w streszczeniu 

filmu o tajskiej 

tradycji urządzania 

przyjęć dla małp 

angielskiej restauracji. 

Robi częściowo 

poprawne krótkie 

notatki o wskazanych 

pozycjach jadłospisu. 

W większości 

poprawnie zaznacza w 

tabeli zwroty z 

dialogu. 

 Po obejrzeniu filmu o 

tajskiej tradycji 

urządzania przyjęć dla 

małp uczeń 

samodzielnie i 

częściowo poprawnie 

odpowiada na pytania 

szczegółowe oraz 

 uzupełnia niektóre 

luki w streszczeniu 

 

 

angielskiej restauracji. 

Robi w większości 

poprawne notatki o 

wskazanych 

pozycjach jadłospisu. 

Prawidłowo zaznacza 

w tabeli zwroty 

usłyszane w dialogu 

 Po obejrzeniu filmu o 

tajskiej tradycji 

urządzania przyjęć dla 

małp uczeń w 

większości poprawnie 

odpowiada na pytania 

szczegółowe oraz 

uzupełnia większość 

luk w streszczeniu 

angielskiej restauracji. 

Robi wyczerpujące 

notatki o wskazanych 

pozycjach jadłospisu. 

Bezbłędnie zaznacza 

w tabeli zwroty 

usłyszane w dialogu 

 Po obejrzeniu filmu o 

tajskiej tradycji 

urządzania przyjęć dla 

małp uczeń 

bezbłędnie odpowiada 

na pytania 

szczegółowe oraz 

uzupełnia wszystkie 

luki w streszczeniu 

Czytanie  

Uczeń czyta artykuł o 

nastoletnim kucharzu 

i autorze książek 

kulinarnych. Z 

pomocą 

nauczyciela/kolegów 

odpowiada na 

nieliczne pytania 

szczegółowe 

 Uczeń czyta artykuł 

o nastoletnim 

kucharzu i autorze 

książek kulinarnych. 

Samodzielnie 

odpowiada na 

niektóre pytania 

szczegółowe 

dotyczące tekstu. 

 Uczeń czyta artykuł 

o nastoletnim 

kucharzu i autorze 

książek kulinarnych. 

Poprawnie odpowiada 

na większość pytań 

szczegółowych 

dotyczących tekstu. 

 Rozumie sens ogólny 

 Uczeń swobodnie 

czyta artykuł o 

nastoletnim kucharzu 

i autorze książek 

kulinarnych. 

Bezbłędnie 

odpowiada na 

wszystkie pytania 

szczegółowe 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

dotyczące tekstu. 

 Rozumie sens ogólny 

tekstu opisującego 

uroczystość Burns’ 

Night, z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uzupełnia jadłospis 

oraz częściowo 

poprawnie szereguje 

wydarzenia w 

odpowiedniej 

kolejności. 

 Ma problem ze 

zrozumieniem wiersza 

In Praise of Haggis 

oraz z odpowiedzią na 

pytania szczegółowe  

 

 Rozumie sens ogólny 

tekstu opisującego 

uroczystość Burns’ 

Night, samodzielnie 

uzupełnia jadłospis 

oraz częściowo 

poprawnie szereguje 

wydarzenia w 

odpowiedniej 

kolejności. 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

oraz słownika czyta ze 

zrozumieniem wiersz 

In Praise of Haggis i 

odpowiada na 

nieliczne pytania 

szczegółowe. 

 

 

tekstu opisującego 

uroczystość 

Burns’Night, bez 

trudu uzupełnia 

jadłospis oraz w 

większości poprawnie 

szereguje wydarzenia 

w odpowiedniej 

kolejności. 

 Korzystając czasami 

ze słownika czyta ze 

zrozumieniem wiersz 

In Praise of Haggis i 

odpowiada na 

większość pytań 

szczegółowych 

 

dotyczące tekstu. 

 Rozumie sens ogólny 

tekstu opisującego 

uroczystość Burns’ 

Night, bez trudu 

uzupełnia jadłospis 

oraz bezbłędnie 

szereguje wydarzenia 

w odpowiedniej 

kolejności. 

 Korzystając 

sporadycznie ze 

słownika swobodnie i 

z pełnym 

zrozumieniem czyta 

wiersz In Praise of 

Haggis. Odpowiada 

na wszystkie pytania 

szczegółowe. 

 

 

Wyszukiwanie 

określonych informacji 

Wielokrotny wybór, 

Dobieranie 

 

 Na podstawie 

przeczytanego tekstu  

częściowo poprawnie 

wybiera właściwą 

odpowiedź.  Ma 

trudności z 

uzasadnieniem 

swojego wyboru. 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uzupełnia częściowo 

poprawnie luki w 

 Na podstawie 

przeczytanego tekstu 

częściowo poprawnie 

wybiera właściwą 

odpowiedź i czasami 

potrafi uzasadnić 

swoją decyzję. 

 Na ogół samodzielnie 

uzupełnia i częściowo 

poprawnie uzupełnia 

luki w tekście 

 Na podstawie 

przeczytanego tekstu  

w większości 

poprawnie wybiera 

właściwą odpowiedź 

o i zazwyczaj 

uzasadnia swój 

wybór. 

 Samodzielnie i na 

ogół poprawnie 

uzupełnia luki w 

tekście 

 Na podstawie 

przeczytanego tekstu  

bezbłędnie wybiera 

właściwą odpowiedź  

i wyczerpująco 

uzasadnia swój 

wybór. 

 Samodzielnie i 

poprawnie uzupełnia 

luki w tekście. 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

tekście 

Pisanie  

 U

czeń bierze bardzo 

ograniczony udział w 

grupowym tworzeniu 

przepisu na tradycyjne 

polskie danie. 

Odzywa się rzadko, 

pojedynczymi 

słowami lub bardzo 

krótkimi zdaniami. 

 Z

e względu na 

ograniczony zasób 

struktur leksykalno- 

gramatycznych oraz 

częste problemy z 

poprawnością 

językową, wkład 

ucznia w zespołową 

pracę projektową 

związaną z 

tradycyjnym polskim 

świętem, w którym 

istotną rolę odgrywa 

jedzenie, jest 

minimalny 

 Uczeń bierze 

skromny udział w 

grupowym tworzeniu 

przepisu na tradycyjne 

polskie danie. 

 Ze względu na średni 

zasób struktur 

leksykalno- 

gramatycznych oraz 

problemy 

poprawnościowe 

bierze skromny udział 

w pracy projektowej, 

tworząc wspólnie z 

kolegami artykuł na 

temat tradycyjnego 

polskiego święta, w 

którym istotną rolę 

odgrywa jedzenie 

 Uczeń bierze udział 

w grupowym 

tworzeniu przepisu na 

tradycyjne polskie 

danie. 

 Poprawnie 

posługując się w 

miarę szerokim 

zasobem struktur 

leksykalno- 

gramatycznych, uczeń 

bierze udział w pracy 

projektowej, tworząc 

wspólnie z kolegami 

artykuł na temat 

tradycyjnego 

polskiego święta, w 

którym istotną rolę 

odgrywa jedzenie. 

 

 Uczeń bierze 

aktywny udział w 

grupowym tworzeniu 

przepisu na tradycyjne 

polskie danie. 

 Bezbłędnie 

posługując się 

szerokim zasobem 

struktur leksykalno- 

gramatycznych, uczeń 

odgrywa wiodącą rolę 

w kształtowaniu treści 

i formy grupowej 

pracy projektowej – 

artykułu na temat 

tradycyjnego 

polskiego święta, w 

którym istotną rolę 

odgrywa jedzenie 

 

 

 

Mówienie/ wymowa  

 Mimo pomocy 

nauczyciela/kolegów 

uczeń z trudnością 

wyraża opinię na 

temat odżywiania 

domowych posiłków 

 Z pewnymi 

trudnościami uczeń 

samodzielnie wyraża 

opinię na temat 

odżywiania, 

przygotowywania 

 Uczeń bez trudu 

wyraża swoją opinię 

na temat odżywiania, 

przygotowywania 

domowych posiłków 

oraz ich roli w życiu 

 Uczeń swobodnie 

wyraża swoją opinię 

na temat odżywiania, 

przygotowywania 

domowych posiłków 

oraz ich roli w życiu 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

oraz ich roli w życiu 

rodziny. Wypowiada 

się pojedynczymi 

słowami i prostymi 

zdaniami, popełniając 

liczne błędy, które 

często zakłócają 

komunikację. 

 

Korzystając ze wzoru 

w podręczniku oraz 

pomocy 

nauczyciela/kolegów, 

uczeń odgrywa rolę w 

dialogu na temat 

przekąsek 

sprzedawanych na 

ulicy. Ma problem z 

poprawnym i 

komunikatywnym 

formułowaniem 

myśli, często popełnia 

błędy, które zakłócają 

komunikację. 

 

Z  pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń odgrywa rolę 

kelnera lub klienta w 

restauracji. Uzyskuje 

lub przekazuje bardzo 

ubogie informacje na 

temat tradycyjnych 

domowych posiłków 

oraz ich roli w życiu 

rodziny. Wypowiada 

się krótkimi i 

prostymi zdaniami, 

popełniając błędy, 

które czasami 

zakłócają 

komunikację. 

 Korzystając ze 

wzoru w podręczniku, 

uczeń samodzielnie 

odgrywa rolę w 

dialogu na temat 

przekąsek 

sprzedawanych na 

ulicy. Ma czasami 

problem z poprawnym 

i w pełni 

komunikatywnym 

formułowaniem 

myśli, zdarzają mu się 

błędy, które zakłócają 

komunikację. 

 Uczeń samodzielnie 

odgrywa rolę kelnera 

lub klienta w 

restauracji. Używając 

prostych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych oraz 

popełniając różne 

błędy językowe, 

rodziny. Wypowiada 

się na ogół poprawnie 

i komunikatywnie, 

sporadycznie 

popełniając drobne 

błędy. 

 Korzystając ze 

wzoru w podręczniku, 

uczeń swobodnie 

odgrywa rolę w 

dialogu na temat 

przekąsek 

sprzedawanych na 

ulicy. Na ogół 

poprawnie i 

komunikatywnie 

formułuje myśli, 

sporadycznie popełnia 

drobne błędy, które 

nie zakłócają 

komunikacji. 

 Uczeń bez trudu 

odgrywa rolę kelnera 

lub klienta w 

restauracji. Poprawnie 

używając poznanych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych, 

uzyskuje lub 

przekazuje informacje 

na temat tradycyjnych 

polskich potraw. 

Wypowiedź może być 

rodziny. Jego 

wypowiedzi są w 

pełni poprawne i 

wyczerpujące. 

 Korzystając ze 

wzoru w podręczniku, 

uczeń swobodnie 

odgrywa rolę w 

dialogu na temat 

przekąsek 

sprzedawanych na 

ulicy. Jego 

wypowiedzi są 

komunikatywne, 

poprawne i 

wyczerpujące. 

 Uczeń swobodnie 

odgrywa rolę kelnera 

lub klienta w 

restauracji. 

Bezbłędnie używając 

poznanych struktur 

leksykalno- 

gramatycznych, 

uzyskuje lub 

przekazuje 

wyczerpujące 

informacje na temat 

tradycyjnych polskich 

potraw 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

polskich potraw, 

popełnia liczne błędy, 

które znacząco 

utrudniają 

komunikację  

 

uzyskuje lub 

przekazuje niepełne 

informacje na temat 

tradycyjnych polskich 

potraw. 

nie w pełni 

wyczerpująca oraz 

zawierać drobne 

błędy, które nie 

zakłócają 

komunikacji. 

Środki językowe 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń uzupełnia mini 

dialogi wybierając 

czasami poprawną 

odpowiedź. 

 Spośród podanych 

opcji wybiera czasami 

tę, która tłumaczy 

podany fragment w 

nawiasie. Często 

wymaga pomocy 

nauczyciela/kolegów 

 Na ogół samodzielnie 

uczeń uzupełnia mini 

dialogi wybierając 

często poprawną 

odpowiedź. 

 Spośród podanych 

opcji wybiera 

samodzielnie czasami 

tę, która tłumaczy 

podany fragment w 

nawiasie 

 Samodzielnie uczeń 

uzupełnia mini dialogi 

wybierając na ogół 

poprawną odpowiedź.  

 Spośród podanych 

opcji wybiera 

samodzielnie na ogół 

tę, która tłumaczy 

podany fragment w 

nawiasie 

 Samodzielnie uczeń 

uzupełnia mini dialogi 

wybierając  poprawną 

odpowiedź.  

 Spośród podanych 

opcji wybiera 

samodzielnie tę, która 

tłumaczy podany 

fragment w nawiasie 

Temat maturalny: 

Opis ilustracji oraz 

odpowiedzi na 3 pytania 

 

 Uczeń z trudem 

opisuje ilustrację na 

ogół  pamiętając o 

trzech elementach 

opisu (kto, gdzie, co 

robi) oraz próbuje 

odpowiedzieć na 

niektóre pytania bez 

rozwinięcia. 

Podstawowy zakres 

struktur leksykalno- 

gramatycznych oraz 

liczne błędy często 

zakłócają 

 Uczeń na ogół 

samodzielnie  opisuje 

ilustrację na ogół  

pamiętając o trzech 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi) oraz 

próbuje odpowiedzieć 

na  pytania czasami z 

rozwinięciem. 

Podstawowy zakres 

struktur leksykalno- 

gramatycznych oraz 

dość liczne błędy 

czasem zakłócają 

 Uczeń  samodzielnie  

opisuje ilustrację   

pamiętając o trzech 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi) oraz 

potrafi odpowiedzieć 

na większość  pytań  z 

rozwinięciem. 

 Używa dość 

urozmaiconych 

struktur leksykalno- 

gramatycznych. 

Sporadyczne błędy 

językowe nie 

 Uczeń  samodzielnie  

opisuje ilustrację   

pamiętając o trzech 

elementach opisu (kto, 

gdzie, co robi) oraz 

potrafi odpowiedzieć 

na wszystkie  pytania  

z rozwinięciem. 

 Bezbłędnie używa 

urozmaiconych  

struktur leksykalno- 

gramatycznych. 
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Ogólne cele kształcenia 

Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego/ 

strategie 

egzaminacyjne 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

komunikację.  

Potrzebuje pomocy 

nauczyciela/kolegó 

komunikację.  

 

zakłócają 

komunikacji. 

Znajomość środków 

językowych. 

 

 Z pomocą 

nauczyciela/kolegów 

uczeń częściowo 

poprawnie zaznacza 

właściwą opcję, która 

tłumaczy 

wytłuszczone 

fragmenty zdań 

 Uczeń wybiera z 

dużymi trudnościami i 

częściowo poprawnie 

odpowiedź logicznie i 

gramatycznie 

uzupełniając luki w 

tekście. Często 

wymaga pomocy 

nauczyciela/kolegów. 

 Uczeń z dużymi 

trudnościami i 

częściowo poprawnie 

uzupełnia dwa zdania 

tym samym wyrazem. 

Często wymaga 

pomocy 

nauczyciela/kolegów 

 Na ogół samodzielnie 

uczeń częściowo 

poprawnie zaznacza 

właściwą opcję, która 

tłumaczy 

wytłuszczone 

fragmenty zdań. 

 Uczeń na ogół 

samodzielnie i 

częściowo poprawnie 

wybiera odpowiedź 

logicznie i 

gramatycznie 

uzupełniającą luki w 

tekście. 

 Uczeń na ogół 

samodzielnie i 

częściowo poprawnie 

uzupełnia dwa zdania 

tym samym wyrazem. 

 Uczeń samodzielnie i 

w większości 

poprawnie zaznacza 

właściwą opcję, która 

tłumaczy 

wytłuszczone 

fragmenty zdań. 

 Uczeń samodzielnie i 

na ogół poprawnie 

wybiera odpowiedź 

logicznie i 

gramatycznie 

uzupełniając luki w 

tekście. 

 Uczeń samodzielnie i 

na ogół poprawnie 

uzupełnia dwa zdania 

tym samym wyrazem   

 

 Uczeń samodzielnie i 

poprawnie zaznacza 

właściwą opcję, która 

tłumaczy 

wytłuszczone 

fragmenty zdań. 

 Uczeń samodzielnie i 

bezbłędnie wybiera 

odpowiedź logicznie i 

gramatycznie 

uzupełniają luki w 

tekście. 

 Uczeń samodzielnie i 

bezbłędnie uzupełnia 

dwa zdania tym 

samym wyrazem. 
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New Matura Explorer – Poziom Intermediate – wyd. Nowa Era 
 
MODULE 1: EXPLORING THE WORLD 
 
Zakres tematów: Człowiek  
Strategie: Matura pisemna – Styl formalny i nieformalny. 
Kultura: Exploring cultures; Bronisław Malinowski 

Ogólne cele 
kształcenia 

 

Ocena 
dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Matura w Module 1 

Gramatyka 
 

 rozumie różnicę w 

zastosowaniu 

zaimków zwrotnych 

i wzajemnych, ale 

często ma trudności 

z ich prawidłowym 

zastosowaniem 

(PP) 

  odróżnia 

czasowniki 

 rozumie różnicę w 

zastosowaniu 

zaimków zwrotnych 

i wzajemnych, ale 

niekiedy ma 

trudności z ich 

prawidłowym 

zastosowaniem 

(PP) 

  odróżnia 

 zazwyczaj 

poprawnie stosuje 

zaimki zwrotne i 

wzajemne (PR) 

  odróżnia 

czasowniki 

określające 

czynności (action 

verbs) od 

czasowników 

 poprawnie stosuje 

zaimki zwrotne i 

wzajemne (PR) 

  odróżnia 

czasowniki 

określające 

czynności (action 

verbs) od 

czasowników 

określających stany 

Czytanie:  
str. 6, ćw. 2, (technika 
True / False);  str. 11, 
ćw. 5 (wielokrotny 
wybór ); str. 14, zad. 4 
(wielokrotny wybór); 
 
Słuchanie:  
str. 7, ćw. 6 (dobieranie 
); str. 8, zad. 2 
(technika: True / False); 
str. 12, ćw.2 
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określające 

czynności (action 

verbs) od 

czasowników 

określających stany 

(stative verbs) i z  

dużą pomocą 

nauczyciela  zwykle 

poprawnie je 

stosuje  

 jeszcze myli zasady 

stosowania czasów: 

present simple, 

present continuous 

oraz present 

perfect, ale z 

pomocą 

nauczyciela coraz 

częściej buduje 

poprawne zdania 

 

czasowniki 

określające 

czynności (action 

verbs) od 

czasowników 

określających stany 

(stative verbs) i z 

pomocą 

nauczyciela 

poprawnie je 

stosuje  

 zna zasady 

stosowania czasów: 

present simple, 

present continuous 

oraz present 

perfect, i stosuje je 

poprawnie z 

pomocą 

nauczyciela 

 

określających stany 

(stative verbs) i  

zwykle poprawnie 

je stosuje 

 poprawnie stosuje 

konstrukcje 

czasów: present 

simple, present 

continuous i 

present perfect, 

choć sporadycznie 

potrzebuje 

wskazówki 

nauczyciela 

(stative verbs) i 

poprawnie je 

stosuje 

 bezbłędnie stosuje 

konstrukcje 

czasów: present 

simple, present 

continuous i 

present perfect 

(wielokrotny wybór) 
 
Pisanie:   
str. 13, ćw. 7 (prywatny 
/ nieformalny e-mail) ; 
 
Repetytorium:  
Słownictwo, str.18, zad. 
1-5 
Strategie, str. 19, zad.1-

3 

Egzamin ustny, str. 20, 
Zadania 1-3 
 
 
 
 

Leksyka 
 

 zna podstawowe 

przymiotniki 

służące do opisu 

cech charakteru 

człowieka  

 zna podstawowe 

słownictwo 

dotyczące wyglądu 

zewnętrznego,  

 

 zna kilka 

najczęściej 

używanych 

przymiotników 

służących do opisu 

cech charakteru 

człowieka ( poziom 

podstawowy) 

 zna typowe 

słownictwo 

dotyczące wyglądu 

zewnętrznego.  

 

 zna i stosuje w 
praktyce wiele 
poznanych 
przymiotnik—w 
służących do opisu 
cech charakteru 
człowieka (poziom 
rozszerzony) 

 zazwyczaj potrafi 

rozpoznać, które 

słowo powinno być 

użyte w danej 

strukturze 

leksykalno-

gramatycznej (PR) 

 zna i stosuje w 
praktyce większość 
poznanych 
przymiotnik—w 
służących do opisu 
cech charakteru 
człowieka (poziom 
rozszerzony) 

 potrafi rozpoznać, 

które słowo 

powinno być użyte 

w danej strukturze 

leksykalno-

gramatycznej (PR) 

 ma bardzo bogaty 
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 ma bogaty zasób 

słownictwa 

dotyczącego  

wyglądu 

zewnętrznego. 

 

zasób słownictwa 

dotyczącego 

wyglądu 

zewnętrznego. 

 

Słuchanie 
 

 ma problemy z 

poprawnym 

określeniem, czy 

podane w zadaniu 

informacje są 

prawdziwe czy 

sprzeczne z treścią 

tekstu, dzięki 

zrozumieniu 

szczegółów 

wysłuchanego 

tekstu (traditional 

folk music) i 

potrzebuje częstej 

pomocy 

nauczyciela 

 częściowo 
poprawnie 
wyszukuje 
informacje w 
wysłuchanym 
tekście, i czasem 
ma problemy z 
dobraniem  
właściwej 
odpowiedzi.  

 potrafi wyłapać 
niektóre 
rozbieżności 
między tekstami 
ogłoszenia – 

 częściowo 

poprawnie określa, 

czy podane w 

zadaniu informacje 

są prawdziwe czy 

sprzeczne z treścią 

tekstu, dzięki 

zrozumieniu 

szczegółów 

wysłuchanego 

tekstu (traditional 

folk music) i 

potrzebuje jeszcze 

pomocy 

nauczyciela 

 częściowo 
poprawnie 
wyszukuje 
informacje w 
wysłuchanym 
tekście, dobiera 
właściwą 
odpowiedź.  

 potrafi wyłapać 
większą część 
rozbieżności 
między tekstami 
ogłoszenia – 
czytanym i 
słuchanym 

 

 prawie bezbłędnie 

określa, czy podane 

w zadaniu 

informacje są 

prawdziwe, czy 

sprzeczne z treścią 

tekstu dzięki 

zrozumieniu 

szczegółów 

wysłuchanego 

tekstu 

 zwykle poprawnie 
wyszukuje 
informacje w 
wysłuchanym 
tekście, dobiera 
właściwą 
odpowiedź.  

 potrafi wyłapać 
prawie wszystkie 
rozbieżności 
miedzy tekstami 
ogłoszenia – 
czytanym i 
słuchanym  

 
 
 

 bezbłędnie określa, 

czy podane w 

zadaniu informacje 

są prawdziwe, czy 

sprzeczne z treścią 

tekstu dzięki 

zrozumieniu 

szczegółów 

wysłuchanego 

tekstu 

 bezbłędnie 
wyszukuje 
informacje w 
wysłuchanym 
tekście, dobiera 
właściwą 
odpowiedź.  

 potrafi wyłapać 
wszystkie 
rozbieżności 
miedzy tekstami 
ogłoszenia – 
czytanym i 
słuchanym  
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czytanym i 
słuchanym 

 

Czytanie 
 

 na podstawie 

przeczytanego 

tekstu udziela 

krótkich, nie 

zawsze 

poprawnych 

językowo 

odpowiedzi na 

pytania (PP) 

 rzadko sam włącza 

się w dyskusję na 

podstawie 

przeczytanego 

tekstu  

 z dużą pomocą 

nauczyciela potrafi 

częściowo 

poprawnie  wybrać 

właściwą 

odpowiedź. 

 potrafi  wyszukać w 

tekście część 

poszukiwanych 

informacji  

 z dużą pomocą 
nauczyciela potrafi 
częściowo 
poprawnie połączyć  
wyrazy z tekstu  z 
ich definicjami. 

 na podstawie 

przeczytanego 

tekstu udziela 

krótkich  

poprawnych 

odpowiedzi na 

pytania (PP) 

 niezbyt pewnie 

uczestniczy w 

dyskusji na 

podstawie 

przeczytanego 

tekstu  

 z pewną pomocą 

nauczyciela potrafi 

na ogół poprawnie 

wybrać właściwą 

odpowiedź. 

 potrafi  wyszukać w 

tekście większość 

poszukiwanych 

informacji  

 z pewną pomocą 

nauczyciela potrafi 

na ogół  poprawnie 

połączyć  wyrazy z 

tekstu  z ich 

definicjami. 

 

 posługując się 

rozwiniętymi - 

zwykle poprawnymi 

językowo - 

zdaniami udziela w 

zasadzie 

poprawnych  

odpowiedzi na 

pytania do 

przeczytanego 

tekstu (PR) 

 dość pewnie 

uczestniczy w 

dyskusji na 

podstawie 

przeczytanego 

tekstu 

 potrafi zwykle bez 

problemu wybrać 

właściwą 

odpowiedź. 

 potrafi znaleźć w 

tekście prawie 

wszystkie  szukane 

informacje 

  potrafi  zazwyczaj 

poprawnie połączyć  

wyrazy z tekstu  z 

ich definicjami. 

 

 posługując się  

poprawnymi 

rozwiniętymi 

zdaniami udziela 

bezbłędnych 

odpowiedzi na 

pytania do 

przeczytanego 

tekstu (PR) 

 swobodnie 

uczestniczy w 

dyskusji na 

podstawie 

przeczytanego 

tekstu 

 potrafi bez 

problemu wybrać 

właściwą 

odpowiedź. 

 potrafi znaleźć w 

tekście wszystkie 

szukane informacje. 

 potrafi  bezbłędnie 

połączyć  wyrazy z 

tekstu  z ich 

definicjami. 

 

 

Pisanie 
 

 ma spore problemy 
z poprawnym 

 ma pewne 
problemy z 

 potrafi prawie 

samodzielnie 

 potrafi samodzielnie 

przetłumaczyć 
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tłumaczeniem 
tekstów w 
nawiasach w e-mail 
ale - z pomocą 
nauczyciela - jest w 
stanie wykonać to 
zadanie 

  z  pomocą 
nauczyciela 
odpowiada na e-
mail realizując 
częściowo  
podpunkty w 
poleceniu. Nie 
rozwija żadnego z 
nich. Nie spełnia 
większości 
kryteriów 
wypowiedzi. 
Popełnia liczne 
błędy językowe, 
które często 
zakłócają 
komunikatywność 
wypowiedzi. 

poprawnym 
tłumaczeniem 
tekstów w 
nawiasach w e-
mail,  ale - z 
pomocą 
nauczyciela - jest w 
stanie wykonać to 
zadanie 

  z  pomocą 

nauczyciela 

odpowiada na e-

mail realizując 

większość 

podpunktów w 

poleceniu.  Rozwija 

niektóre  z nich. 

Spełnia niektóre 

kryteria 

wypowiedzi. 

Popełnia liczne 

błędy językowe, 

które czasem 

zakłócają 

komunikatywność 

wypowiedzi. 

 

przetłumaczyć 

teksty w nawiasach 

w e-mail. 

 samodzielnie 
odpowiada na e-
mail realizując 
wszystkie 
podpunkty w 
poleceniu. Rozwija 
większość z nich. 
Spełnia większość 
kryteriów 
wypowiedzi. 
Popełnia 
sporadyczne błędy 
językowe, które nie 
zakłócają 
komunikatywności 
wypowiedzi. 

 

teksty w nawiasach 

w e-mail. 

  samodzielnie  
odpowiada na e-
mail realizując i 
rozwijając 
wszystkie 
podpunkty w 
poleceniu. Spełnia 
wszystkie kryteria 
wypowiedzi.  Nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikatywność 
wypowiedzi. 

 

Mówienie/Wymowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 w bardzo prostych 

słowach opisuje 

ilustrację i 

odpowiada na  

związane z nią 

pytania  (PP) 

 w bardzo prostych 
zdaniach opisuje, 
jakie cechy 
charakteru trzeba 

 w prostych słowach 

opisuje ilustrację i 

odpowiada na  

związane z nią 

pytania  (PP) 

 w prostych 
zdaniach opisuje, 
jakie cechy 
charakteru trzeba 
mieć, aby 

 potrafi połączyć 

nowe słowa z 

tekstu z ich 

definicjami 

 używając 
urozmaiconego 
słownictwa, opisuje 
ilustrację i 
odpowiada na  
związane z nią 

  potrafi połączyć 

nowe słowa z 

tekstu z ich 

definicjami 

 używając bogatego 
słownictwa, opisuje 
ilustrację i 
odpowiada na  
związane z nią 
pytania  
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mieć, aby 
wykonywać 
poszczególne 
zawody 

 uzyskuje informacje 

od rozmówcy / 

rozmówczyni 

dotyczące jego / jej 

dokonań i 

niepowodzeń oraz 

opinii na temat 

oceniania ludzi po 

wyglądzie; 

dowiaduje się, kto 

najbardziej 

zainspirował 

rozmówcę / 

rozmówczynię; w 

bardzo prostych 

zdaniach 

odpowiada na 

pytania o sobie 

(PP) 

 w bardzo prostych 

słowach wyraża 

swoje opinie na 

tematy poruszane 

w pytaniach 

nawiązujących do 

przeczytanego 

tekstu 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 

wykonywać 
poszczególne 
zawody 

 uzyskuje informacje 

od rozmówcy / 

rozmówczyni 

dotyczące jego / jej 

dokonań i 

niepowodzeń oraz 

opinii na temat 

oceniania ludzi po 

wyglądzie; 

dowiaduje się, kto 

najbardziej 

zainspirował 

rozmówcę / 

rozmówczynię; w 

prostych zdaniach 

odpowiada na 

pytania o sobie 

(PP) 

 w prostych słowach 

wyraża swoje 

opinie na tematy 

poruszane w 

pytaniach 

nawiązujących do 

przeczytanego 

tekstu 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
większość pytań,  

pytania  
 poprawnie 

wypowiada się na 

temat cech 

charakteru i 

osobowości 

potrzebnych do 

wykonywania 

konkretnych 

zawodów i stara się 

uzasadnić swoje 

opinie  

 uzyskuje informacje 

od rozmówcy / 

rozmówczyni 

dotyczące jego / jej 

dokonań i 

niepowodzeń oraz 

opinii na temat 

oceniania ludzi po 

wyglądzie; 

dowiaduje się, kto 

najbardziej 

zainspirował 

rozmówcę / 

rozmówczynię; 

udziela w zasadzie 

wyczerpujących 

informacji o sobie 

(PR)  

 używa 

urozmaiconego 

słownictwa, 

wyrażając swoje 

opinie na tematy 

 

 swobodnie 

wypowiada się na 

temat cech 

charakteru i 

osobowości 

potrzebnych do 

wykonywania 

konkretnych 

zawodów i 

uzasadnia swoje 

opinie  

 uzyskuje informacje 

od rozmówcy / 

rozmówczyni 

dotyczące jego / jej 

dokonań i 

niepowodzeń oraz 

opinii na temat 

oceniania ludzi po 

wyglądzie; 

dowiaduje się, kto 

najbardziej 

zainspirował 

rozmówcę / 

rozmówczynię; 

udziela 

wyczerpujących 

informacji o sobie 

(PR)  

 używa bogatego 

słownictwa, 

wyrażając swoje 

opinie na tematy 



 154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Środki językowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

odpowiada na 
niektóre pytania, 
nie rozwijając 
żadnego z nich. 
Liczne błędy 
językowe często 
zakłócają 
komunikację 

 potrafi dokonać 
podstawowego 
opisu osoby, 
korzystając z części  
słów poznanych na 
lekcji 
 

 z dużą pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 3. 
Wybiera jedną 
opcję i odrzuca 
pozostałe. Z trudem 
argumentuje  swoje 
wybory. Nie rozwija 
argumentów. 
Liczne błędy 
językowe często 
zakłócają 
komunikację. 

 z duża pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 1. Z 
trudem prowadzi 
rozmowę, w której 
porusza część 
kwestii w poleceniu, 
nie rozwijając 
żadnej z nich. 
Liczne błędy 
językowe często 

rozwijając niektóre 
z nich. Dość liczne 
błędy językowe 
czasami zakłócają 
komunikację 

 potrafi dokonać 
podstawowego 
opisu osoby, 
korzystając ze słów 
poznanych na lekcji 

 z pewną pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 3. 
Wybiera jedną 
opcję i odrzuca 
pozostałe. Z trudem 
argumentuje  swoje 
wybory.  Rozwija  
tylko niektóre 
argumenty. Dość 
liczne błędy 
językowe czasem 
zakłócają 
komunikację. 

 z pewną pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 1. Z 
pewnym  trudem 
prowadzi rozmowę, 
w której porusza 
większość kwestii w 
poleceniu,  
rozwijając niektóre 
z nich. Dość  liczne 
błędy językowe 
czasem  zakłócają 
komunikację. 

 
 

poruszane  

w pytaniach 

nawiązujących do 

przeczytanego 

tekstu 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając 
większość z nich. 
Sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji 

 w miarę płynnie 
opisuje osoby, 
korzystając ze słów 
poznanych na lekcji  

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 3. 
Wybiera jedną 
opcję i odrzuca 
pozostałe.  
Argumentuje  swoje 
wybory.  Rozwija  
większość 
argumentów. 
Sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji 

 Samodzielnie  
realizuje zadanie 1. 
Prowadzi rozmowę, 
w której porusza 
wszystkie kwestie w 

poruszane  

w pytaniach 

nawiązujących do 

przeczytanego 

tekstu 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając je.  Nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację 

 płynnie opisuje 
osoby, korzystając 
ze słów poznanych 
na lekcji 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 3. 
Wybiera jedną 
opcję i odrzuca 
pozostałe.  
Argumentuje  swoje 
wybory.  Rozwija  
wszystkie z nich. 
Nie popełnia 
błędów językowych 
zakłócających 
komunikację 

 Samodzielnie  
realizuje zadanie 1. 
Prowadzi rozmowę, 
w której porusza i 
rozwija wszystkie 
kwestie w 
poleceniu,  Nie 



 155 

zakłócają 
komunikację. 

 

 Z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia 
częściowo 
poprawnie wybiera 
opcje, które 
logicznie i 
gramatycznie 
uzupełniają tekst z 
lukami   

  z  pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując 
podane w 
kolejności  wyrazy 
w nawiasach nie 
zachowując często 
poprawności 
gramatycznej i 
logicznej 
wpisywanych 
fragmentów 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego nie  
zachowując często 
poprawności 
ortograficznej i 
gramatycznej 
wpisywanych 
części zdania. 

 

 
 
 
 Z pomocą 

nauczyciela 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje, 
które logicznie i 
gramatycznie 
uzupełniają tekst z 
lukami 

 z  pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując   
podane w 
kolejności wyrazy w 
nawiasach  nie  
zachowując 
czasami 
poprawności 
gramatycznej i 
logicznej 
wpisywanych 
fragmentów 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego nie  
zachowując 
czasami 
poprawności 
ortograficznej i 
gramatycznej 
wpisywanych 
części zdania. 
 

poleceniu,  
rozwijając 
większość  z nich. 
Sporadyczne  błędy 
językowe nie  
zakłócają 
komunikacji. 

 Samodzielnie 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje, 
które logicznie i 
gramatycznie 
uzupełniają tekst  z 
lukami 

 samodzielnie 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując 
podane w 
kolejności wyrazy  
w nawiasach  
zachowując na ogół 
poprawność 
gramatyczną i 
logiczną 
wpisywanych 
fragmentów 

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego  
zachowując na ogół 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
wpisywanych 
części zdania. 
 
 

popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 Samodzielnie 
wybiera poprawnie 
opcje, które 
logicznie i 
gramatycznie 
uzupełniają tekst  z 
lukami 

 samodzielnie 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując 
podane w 
kolejności wyrazy w 
nawiasach 
zachowując 
poprawność 
gramatyczną i 
logiczną 
wpisywanych 
fragmentów 

  samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego  
zachowując  
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
wpisywanych 
części zdania. 
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MODULE 2: WHAT THE WORLD CONSUMES 
 
Zakres tematów: Żywienie  
Strategie: Matura pisemna – Rozprawka z opinią. 
Kultura: Our thirsty world 

Ogólne cele 
kształcenia 

 

Ocena 
dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Matura w Module 2 

Gramatyka 
 

 rozumie zasady 
użycia słów 
określających ilość 
lub liczbę z 
rzeczownikami 
policzalnymi i 
niepoliczalnymi, 
ale często ma 
problemy z 
poprawnym ich 
zastosowaniem w 
zdaniach 

 zna zasady 
stosowania czasów 

 rozumie zasady 
użycia słów 
określających ilość 
lub liczbę z 
rzeczownikami 
policzalnymi i 
niepoliczalnymi, ale 
niekiedy ma 
problemy z 
poprawnym ich 
zastosowaniem w 
zdaniach 

 zna zasady 
stosowania czasów 

 rozumie zasady 
użycia słów 
określających ilość 
lub liczbę z 
rzeczownikami 
policzalnymi i 
niepoliczalnymi i 
zazwyczaj 
poprawnie używa 
ich w zdaniach 

 zazwyczaj potrafi 
poprawnie 
rozpoznać w zdaniu 
kontekst dla użycia 

 rozumie zasady 
użycia słów 
określających ilość 
lub liczbę z 
rzeczownikami 
policzalnymi i 
niepoliczalnymi i 
poprawnie używa 
ich w zdaniach 

 potrafi poprawnie 
rozpoznać w 
zdaniu kontekst dla 
użycia czasu past 
simple lub present 

Słuchanie:  
str. 28, zad. 2 ( True / 
False); str. 23,  ćw. 8 
(Wielokrotny wybór); WB: 
str. 12, ćw. 5 ( 
Dobieranie) 
 
Czytanie:  
str. 30, zad. 4 
(Dobieranie), str.26, ćw.2 
(Wielokrotny wybór).  
 
Mówienie: str. 21, zad. 2  
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past simple i 
present perfect, ale 
ma często  
problemy z 
poprawnym 
rozpoznawaniem w 
zdaniu kontekstu 
dla użycia tych 
czasów 

 w teorii rozumie 
różnicę znaczenia 
przekazywanego 
przez czasy 
present perfect 
simple i 
continuous, ale ma 
jeszcze spore 
problemy z 
zastosowaniem 
tych struktur w 
praktyce 

 

past simple i present 
perfect ale ma 
niekiedy problemy z 
poprawnym 
rozpoznawaniem w 
zdaniu kontekstu dla 
użycia tych czasów 

 w teorii rozumie 
różnicę znaczenia 
przekazywanego 
przez czasy present 
perfect simple i 
continuous, ale ma 
jeszcze pewne 
problemy z 
zastosowaniem tych 
struktur w praktyce 

 

czasu past simple 
lub present perfect 

 rozumie różnicę 
znaczenia 
przekazywanego 
przez czasy present 
perfect simple i 
continuous i prawie 
bezbłędnie 
posługuje się tymi 
strukturami w 
praktyce 

 

perfect 

 rozumie różnicę 
znaczenia 
przekazywanego 
przez czasy 
present perfect 
simple i continuous 
i bezbłędnie 
posługuje się tymi 
strukturami w 
praktyce 

 
 
 

Słowotwórstwo:  
WB, str. 12. ćw. 2 
 
Repetytorium: 
Słownictwo, str. 34, zad.1 
-4 
Strategie, str. 35, zad. 1-
4 
Egzamin ustny, str. 36, 
zad. 1-3 
 
 
 

Leksyka 
 

 zna kilka nazw 
podstawowych 
produktów 
żywnościowych i 
przydziela je do 
pięciu grup 
żywnościowych 

 zna podstawowe 
słownictwo 
związane ze 
źródłami energii w 
środowisku 
naturalnym, ale ma 
duże problemy ze 
stosowaniem go w 
praktyce 

 zna wiele nazw 
podstawowych 
produktów 
żywnościowych i 
przydziela je do 
pięciu grup 
żywnościowych 

 zna podstawowe 
słownictwo 
związane ze 
źródłami energii w 
środowisku 
naturalnym, ale ma 
pewne problemy ze 
stosowaniem go w 
praktyce 

 
 

 zna i stosuje w 
praktyce większość 
poznanych nazw 
produktów 
żywnościowych z 
danej lekcji, ale 
również z 
Repetytorium, SB, 
str. 34  

 zna i  ze 
sporadycznymi 
błędami stosuje w 
praktyce słownictwo 
związane ze 
źródłami energii w 
środowisku 
naturalnym 

 

 zna i stosuje w 
praktyce wszystkie 
poznane nazwy 
produktów 
żywnościowych z 
danej lekcji, ale 
również większość 
z Repetytorium, 
SB, str. 34  

 zna i poprawnie 
stosuje w praktyce 
słownictwo 
związane ze 
źródłami energii w 
środowisku 
naturalnym 

 

Słuchanie  rozumie niektóre  rozumie ogólne  rozumie większość  rozumie wszystkie  
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 ogólne informacje 
zawarte w 
nagraniu, nawet, 
jeśli nie zna 
wszystkich słów 

 udziela odpowiedzi 
na pytania 
związane z 
wysłuchanym 
tekstem, choć 
popełnia przy tym  
wiele błędów 
językowych 
różnego typu 

 z dużą pomocą 
nauczyciela potrafi 
wybrać prawidłowe 
zakończenia zdań 
w ćw. 8 – technika 
wielokrotnego 
wyboru 

 zdarza mu się 
poprawnie określić, 
czy informacje 
podane w 
ćwiczeniu są 
zgodne z treścią 
nagrania  (zadanie 
typu Prawda / 
Fałsz) 

 czasem poprawnie 
zaznacza zwroty 
usłyszane w 
nagraniu (na liście 
zwrotów 
przydatnych 
podczas 
prezentacji) 

 w bardzo prostych 
słowach 
odpowiada na 

informacje zawarte 
w nagraniu, nawet, 
jeśli nie zna 
wszystkich słów 

 udziela odpowiedzi 
na pytania związane 
z wysłuchanym 
tekstem, choć 
popełnia przy tym 
pewne błędy 
językowe różnego 
typu 

 z pewną pomocą 
nauczyciela potrafi 
wybrać prawidłowe 
zakończenia zdań w 
ćw. 8 – technika 
wielokrotnego 
wyboru 

 w wielu  
przypadkach 
poprawnie określa, 
czy informacje 
podane w ćwiczeniu 
są zgodne z treścią 
nagrania  (zadanie 
typu Prawda / Fałsz) 

 przeważnie 
poprawnie zaznacza 
zwroty usłyszane w 
nagraniu (na liście 
zwrotów 
przydatnych 
podczas prezentacji) 

 w prostych słowach 
odpowiada na 
pytania do dialogu 

 słuchając nagrania 
potrafi wychwycić 
część zwrotów 
faktycznie użytych w 

usłyszanych 
informacji 

 zazwyczaj 
poprawnie 
odpowiada na 
pytania związane z 
wysłuchanym 
tekstem 

 samodzielnie i 
zazwyczaj 
poprawnie potrafi 
wybrać prawidłowe 
zakończenia zdań w 
ćw. 8 – technika 
wielokrotnego 
wyboru 

 zwykle poprawnie 
określa, czy 
informacje podane 
w ćwiczeniu są 
zgodne z treścią 
nagrania (zadanie 
typu Prawda / Fałsz) 

 zwykle poprawnie 
zaznacza zwroty 
usłyszane w 
nagraniu (na liście 
zwrotów 
przydatnych 
podczas prezentacji) 

 w prawie pełny 
sposób odpowiada 
na pytania do 
dialogu  

 słuchając nagrania 
potrafi wychwycić 
zdecydowaną 
większość zwrotów 
faktycznie użyte w 
nagraniu i zestawić 
ze zwrotami 

usłyszane 
informacje 

 poprawnie 
odpowiada na 
pytania związane z 
wysłuchanym 
tekstem 

 samodzielnie i 
bezbłędnie potrafi 
wybrać prawidłowe 
zakończenia zdań 
w ćw. 8 – technika 
wielokrotnego 
wyboru 

 bezbłędnie określa, 
czy informacje 
podane w 
ćwiczeniu są 
zgodne z treścią 
nagrania (zadanie 
typu Prawda / 
Fałsz) 

 poprawnie 
zaznacza zwroty 
usłyszane w 
nagraniu (na liście 
zwrotów 
przydatnych 
podczas 
prezentacji) 

 w pełny sposób 
odpowiada na 
pytania do dialogu  

 słuchając nagrania 
potrafi wychwycić 
wszystkie zwroty 
faktycznie użyte w 
nagraniu i zestawić 
ze zwrotami 
znajdującymi się 
na liście Useful 
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pytania do dialogu 

 słuchając nagrania 
potrafi wychwycić 
niewielką część 
zwrotów faktycznie 
użytych w nagraniu 
i zestawić ze 
zwrotami 
znajdującymi się 
na liście Useful 
expressions 

nagraniu i zestawić 
ze zwrotami 
znajdującymi się na 
liście Useful 
expressions 

 
 

znajdującymi się na 
liście Useful 
expressions 

 

expressions 
 

Czytanie 
 

 z  pomocą 

nauczyciela potrafi 

częściowo 

poprawnie wpisać 

w luki litery, którymi 

oznaczono 

brakujące zdania 

   z pomocą 
nauczyciela 
wybiera częściowo 
poprawnie 
odpowiedź zgodną 
z treścią tekst 

 czasami i z 
pomocą 
nauczyciela  potrafi 
znaleźć w tekście  
wyrazy, które 
odpowiadają 
definicjom w 
ćwiczeniu 

 znajduje w 
czytanym tekście 
część odpowiedzi 
na pytania 

 z trudem 

dopasowuje 

brakujące w 

 z  pomocą 

nauczyciela potrafi 

na ogół poprawnie  

wpisać w luki litery, 

którymi oznaczono 

brakujące zdania 

  z  pomocą 
nauczyciela wybiera 
na ogół poprawnie 
odpowiedź  zgodną 
z treścią tekstu 

 Często, ale z 
pomocą nauczyciela  
potrafi znaleźć w 
tekście  wyrazy, 
które odpowiadają 
definicjom w 
ćwiczeniu  

 znajduje w 
czytanym tekście 
wiele odpowiedzi na 
pytania 

 dopasowuje 

brakujące w tekście 

zdania do luk, ale 

czasami sprawia mu 

to trudność 

 

 samodzielnie i 

prawie bezbłędnie 

potrafi wpisać w luki 

litery, którymi 

oznaczono 

brakujące zdania  

  samodzielnie i na 
ogół poprawnie 
wybiera odpowiedź 
zgodną z treścią 
tekst 

 na ogół  poprawnie i 
samodzielnie   
potrafi znaleźć w 
tekście  wyrazy, 
które odpowiadają 
definicjom w 
ćwiczeniu   

 zwykle poprawnie 
odpowiada na 
pytania związane z 
przeczytanym 
tekstem 

 z drobnymi 

problemami 

dopasowuje 

brakujące w tekście 

zdania do luk 

 samodzielnie i 

bezbłędnie potrafi 

wpisać w luki litery, 

którymi oznaczono 

brakujące zdania  

 samodzielnie i 
bezbłędnie wybiera 
odpowiedź  zgodną 
z treścią tekstu 

  samodzielnie i 
bezbłędnie  potrafi 
znaleźć w tekście  
wyrazy, które 
odpowiadają 
definicjom w 
ćwiczeniu   

 poprawnie 
odpowiada na 
pytania związane z 
przeczytanym 
tekstem 

 bez problemu 

dopasowuje 

brakujące w 

tekście zdania do 

luk 
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tekście zdania do 

luk 

 

 

Pisanie 
 

 z dużą pomocą 
nauczyciela potrafi 
napisać paragraf 
zawierający 
pozytywną opinię 
na podany temat, 
posiłkując się 
podanymi 
argumentami 

 z dużą pomocą 
nauczyciela potrafi 
sporządzić listę 
własnych 
argumentów i 
napisać esej 
zawierający własną 
opinię ucznia na 
wybrany temat 
Wypowiedz nie 
spełnia większości 
wymogów 
typowych dla 
rozprawki.  Liczne 
błędy językowe 
często zakłócają 
komunikatywność 
wypowiedzi. 

 

 z  pewną pomocą 
nauczyciela potrafi 
napisać paragraf 
zawierający 
pozytywną opinię na 
podany temat, 
posiłkując się 
podanymi 
argumentami 

 z pewną pomocą 
nauczyciela potrafi 
sporządzić listę 
własnych 
argumentów i 
napisać esej 
zawierający własną 
opinię ucznia na 
wybrany temat. 
Wypowiedź spełnia 
niektóre wymogi 
typowe dla 
rozprawki.  Dość 
liczne błędy 
językowe  czasami 
zakłócają 
komunikatywność 
wypowiedzi. 

 z minimalna pomocą 
nauczyciela  pisze 
paragraf 
zawierający 
pozytywną opinię na 
podany temat, 
posiłkując się 
podanymi 
argumentami 

 z niewielką pomocą 
nauczyciela 
sporządza listę 
własnych 
argumentów i 
samodzielnie pisze 
esej zawierający 
własną opinię 
ucznia na wybrany 
temat. Wypowiedź 
spełnia większość 
wymogów typowych 
dla rozprawki. 
Sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikatywności 
wypowiedzi. 

 

 samodzielnie pisze 
paragraf 
zawierający 
pozytywną opinię 
na podany temat, 
posiłkując się 
podanymi 
argumentami 

 samodzielnie 
sporządza listę 
własnych 
argumentów i 
samodzielnie pisze 
esej zawierający 
własną opinię 
ucznia na wybrany 
temat. Wypowiedź 
spełnia wszystkie 
wymogi typowe dla 
rozprawki. Nie ma 
błędów językowych 
zakłócających 
komunikatywność 
wypowiedzi. 

 

 

Mówienie/Wymowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 w bardzo prostych 
słowach opisuje 
ilustracje 
zamieszczone na 
str. 21 i 23 i 
odpowiada na 
związane z nimi 
pytania  

 w bardzo prostych 

 w prostych słowach 
opisuje ilustracje 
zamieszczone na 
str. 21 i 23 i 
odpowiada na 
związane z nimi 
pytania  

 w prostych słowach 
opisuje swoją dietę i 
dietę swojej rodziny 

 używając 
urozmaiconego 
słownictwa opisuje 
ilustracje 
zamieszczone na 
str. 21 i 23 i 
odpowiada na 
związane z nimi 
pytania  

 wypowiada się na 

 używając bogatego 
słownictwa opisuje 
ilustracje 
zamieszczone na 
str. 21 i 23 i 
odpowiada na 
związane z nimi 
pytania  

 wypowiada się na 
temat swojej diety i 
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słowach opisuje 
swoją dietę i dietę 
swojej rodziny 

 potrafi pytać o 
informację i 
udzielać informacji, 
używając czasu 
present perfect 
simple, ale często 
ma problemy z III 
formą 
czasowników 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
niektóre pytania, 
nie rozwijając 
żadnego z nich. 
Liczne błędy 
językowe często 
zakłócają 
komunikację 

 potrafi opisać wady 
i zalety różnych 
źródeł energii, 
używając bardzo  
prostego 
słownictwa 

 zazwyczaj potrafi 
wydzielić w słowie 
sylabę 
akcentowaną ale 
często ma 
problemy z 
podaniem liczby 
sylab 

 z wydatną pomocą 
nauczyciela 

 potrafi pytać o 
informację i udzielać 
informacji, używając 
czasu present 
perfect simple, ale 
czasami ma 
problemy z III formą 
czasowników 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
większość pytań,  
rozwijając niektóre z 
nich. Dość liczne 
błędy językowe 
czasami zakłócają 
komunikację 

 potrafi opisać wady i 
zalety różnych 
źródeł energii, 
używając prostego 
słownictwa 

 zazwyczaj potrafi 
wydzielić w słowie 
sylabę akcentowaną 
ale czasem ma 
problemy z 
podaniem liczby 
sylab 

 z dużą pomocą 
nauczyciela 
przygotowuje 
prezentację na 
wybrany temat 

 podczas prezentacji, 
stara się poprawnie 
stosować pauzy, ale 
nie zawsze mu się 

temat swojej diety i 
diety swojej rodziny 
używając 
urozmaiconego 
słownictwa 

 potrafi pytać o 
informację i udzielać 
informacji, w 
zasadzie bezbłędnie 
używając czasu 
present perfect 
simple 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając 
większość z nich. 
Sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji 

 potrafi opisać wady i 
zalety różnych 
źródeł energii, 
używając 
urozmaiconego 
słownictwa 

 potrafi prawie 
bezbłędnie wydzielić 
w słowie sylabę 
akcentowaną,  ale 
czasem ma 
problemy z 
podaniem liczby 
sylab  

 z niewielką pomocą 
nauczyciela 
przygotowuje 

diety swojej 
rodziny używając 
bogatego 
słownictwa 

 potrafi bezbłędnie 
pytać o informację i 
udzielać informacji, 
używając czasu 
present perfect 
simple 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając je.  Nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację 

 potrafi opisać wady 
i zalety różnych 
źródeł energii, 
używając bogatego 
słownictwa 

 potrafi wydzielić w 
słowie sylabę 
akcentowaną oraz 
prawie bezbłędnie 
podać liczbę sylab 

 samodzielnie 
przygotowuje 
prezentację na 
wybrany temat 

 podczas 
prezentacji, 
poprawnie stosuje 
pauzy 

 udziela 
rozbudowanych i 
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Środki językowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przygotowuje 
prezentację na 
wybrany temat 

 podczas 
prezentacji, stara 
się poprawnie 
stosować pauzy, 
ale rzadko mu się 
to udaje 

 w bardzo prostych 
słowach udziela 
odpowiedzi na 
pytania związane z 
problemem wody 
na Ziemi  

 z dużą pomocą 
nauczyciela podaje 
kilka wad i zalet 
różnych rozwiązań 
mających na celu 
zredukowanie 
zużycia wody na 
Ziemi 

 w bardzo prostych 
słowach 
odpowiada na 
pytania do tekstu 

 w bardzo prostych 
słowach rozmawia 
o potrawach i 
daniach  

 z wydatną  pomocą 
nauczyciela układa 
menu z 
tradycyjnych 
polskich potraw 

 Z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując 
podane w 

to udaje 

 w prostych słowach 
udziela odpowiedzi 
na pytania związane 
z problemem wody 
na Ziemi  

 z  pewną pomocą 
nauczyciela podaje 
kilka wad i zalet 
różnych rozwiązań 
mających na celu 
zredukowanie 
zużycia wody na 
Ziemi 

 w prostych słowach 
odpowiada na 
pytania do tekstu 

 w prostych słowach 
rozmawia o 
potrawach i daniach  

 z pewną pomocą 
nauczyciela układa 
menu z tradycyjnych 
polskich potraw 

 Z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując   
podane w kolejności 
wyrazy w nawiasach  
nie  zachowując 
czasami 
poprawności 
gramatycznej i 
logicznej 
wpisywanych 
fragmentów 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia na ogół 
poprawnie 

prezentację na 
wybrany temat 

 podczas prezentacji, 
prawie poprawnie 
stosuje pauzy 

 udziela 
rozbudowanych 
odpowiedzi na 
pytania związane z 
problemem wody na 
Ziemi 

 samodzielnie i  
prawie 
wyczerpująco 
analizuje wady i 
zalety różnych 
rozwiązań mających 
na celu 
zredukowanie 
zużycia wody na 
Ziemi 

 w prawie pełny 
sposób odpowiada 
na pytania do tekstu 
i potrafi wskazać w 
tekście fragment, na 
którym opiera swoją 
odpowiedź 

 rozmawia o 
potrawach i daniach 
używając 
rozbudowanego 
słownictwa  

 prawie samodzielnie 
układa menu z 
tradycyjnych 
polskich potraw 

 Samodzielnie 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując 
podane w kolejności 

wyczerpujących 
odpowiedzi na 
pytania związane z 
problemem wody 
na Ziemi 

 samodzielnie i 
wyczerpująco 
analizuje wady i 
zalety różnych 
rozwiązań 
mających na celu 
zredukowanie 
zużycia wody na 
Ziemi 

 w pełny sposób 
odpowiada na 
pytania do tekstu i 
potrafi wskazać w 
tekście fragment, 
na którym opiera 
swoją odpowiedź 

 rozmawia o 
potrawach i 
daniach używając 
bogatego 
słownictwa  

 samodzielnie 
układa menu z 
tradycyjnych 
polskich potraw 

 Samodzielnie 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując 
podane w 
kolejności wyrazy 
w nawiasach 
zachowując 
poprawność 
gramatyczną i 
logiczną 
wpisywanych 
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kolejności  wyrazy 
w nawiasach nie 
zachowując często 
poprawności 
gramatycznej i 
logicznej 
wpisywanych 
fragmentów 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia 
częściowo 
poprawnie 
minidialogi 

 z pomocą 
nauczyciela 
tłumaczy na język 
angielski fragmenty 
w nawiasach w 
języku polskim. 
Popełnia liczne 
błędy gramatyczne 
i ortograficzne. 

minidialogi 

 z pomocą 
nauczyciela 
tłumaczy na język 
angielski fragmenty 
w nawiasach w 
języku polskim. 
Popełnia dość liczne 
błędy gramatyczne i 
ortograficzne. 
 

 
 

wyrazy  w 
nawiasach  
zachowując na ogół 
poprawność 
gramatyczną i 
logiczną 
wpisywanych 
fragmentów 

 samodzielnie 
uzupełnia na ogół 
poprawnie 
minidialogi 

 samodzielnie 
tłumaczy 
na język angielski 
fragmenty w 
nawiasach w języku 
polskim. Popełnia 
sporadyczne  błędy 
gramatyczne i 
ortograficzne. 

 

fragmentów 

 samodzielnie i 
poprawnie 
uzupełnia 
minidialogi 

 samodzielnie 
tłumaczy 
na język angielski 
fragmenty w 
nawiasach w 
języku polskim. Nie  
popełnia  błędów 
gramatycznych  ani 
ortograficznych. 
 

 
 

 
 
 
MODULE 3 INTERMEDIATE: THE EUROPEAN UNION 
 
Zakres tematów: Państwo i społeczeństwo  
Strategie: Opis ilustracji i odpowiedź na 3. pytania  
Kultura: George Orwell’s Nineteen Eighty-Four 

Ogólne cele 
kształcenia 

 

Ocena 
dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Matura w Module 3 

Gramatyka 
 

 zna i rozumie 
zasady budowy i 
stosowania czasu 
past perfect,  
ale ma duże 
problemy z 

 zna i rozumie 
zasady budowy i 
stosowania czasu 
past perfect,  
ale ma problemy z 
poprawnym 

 zna i rozumie 
zasady budowy i 
stosowania czasu 
past perfect i  
zazwyczaj 
poprawnie używa 

 zna i rozumie 
zasady budowy i 
stosowania czasu 
past perfect i 
poprawnie używa 
go w praktyce 

Mówienie: 
Module Opener, str. 37, 
zad. 1 – pytania do 
ilustracji jak w  Zadaniu 2 
na ustnym  egzaminie 
maturalnym; str.42, zad.1  
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poprawnym 
używaniem go w 
praktyce 

 potrafi rozróżnić 
konteksty użycia 
czasów past 
simple, past 
continuous i past 
perfect, ale ma  
duże problemy z 
poprawnym 
używaniem ich w 
praktyce 

 czasami poprawnie 
stosuje konstrukcje 
z would / used to w 
celu wyrażenia 
typowych 
przyzwyczajeń i 
czynności 
powtarzających się 
w przeszłości 

 rozpoznaje 
znaczeniową 
różnicę między 
użyciem would, 
used to i past 
simple, ale ma 
jeszcze duże  
problemy z 
poprawnym 
zastosowaniem 
tych struktur 

używaniem go w 
praktyce 

 potrafi rozróżnić 
konteksty użycia 
czasów past 
simple, past 
continuous i past 
perfect, ale ma 
problemy z 
poprawnym 
używaniem ich w 
praktyce 

 często poprawnie 
stosuje konstrukcje 
z would / used to w 
celu wyrażenia 
typowych 
przyzwyczajeń i 
czynności 
powtarzających się 
w przeszłości 

 rozpoznaje 
znaczeniową 
różnicę między 
użyciem would, 
used to i past 
simple, ale ma 
czasami problemy z 
poprawnym 
zastosowaniem 
tych struktur 

 
 

go w praktyce 

 potrafi rozróżnić 
konteksty użycia 
czasów past 
wimple, past 
continuous i past 
perfect, i tylko 
sporadycznie ma 
problemy z 
poprawnym 
używaniem ich w 
praktyce 

 zazwyczaj 
poprawnie stosuje 
konstrukcje z would 
/ used to w celu 
wyrażenia 
typowych 
przyzwyczajeń i 
czynności 
powtarzających się 
w przeszłości 

 rozpoznaje 
znaczeniową 
różnicę między 
użyciem would, 
used to i past 
simple i zazwyczaj 
poprawnie stosuje 
te struktury 

 
 

 potrafi rozróżnić 
konteksty użycia 
czasów past 
wimple, past 
continuous i past 
perfect, i nie ma 
problemów z 
poprawnym 
używaniem ich w 
praktyce 

 bezbłędnie stosuje 
konstrukcje z would 
/ used to w celu 
wyrażenia 
typowych 
przyzwyczajeń i 
czynności 
powtarzających się 
w przeszłości 

 rozpoznaje 
znaczeniową 
różnicę między 
użyciem would, 
used to i past 
simple i poprawnie 
stosuje te struktury 

 
 

 
Słuchanie:  
str. 44, zad. 4 
(dobieranie);  
 
Pisanie:   
str 45, zad.8-11 
(Rozprawka  ‘za i 
przeciw’ ) 
 
Słowotwórstwo: str. 50, 
zad. 1-4 
 
Repetytorium:  
Słownictwo (integracja 
europejska, wybory, 
słownictwo dotyczące 
regionów Polski) , str. 50, 
zad. 1-4 
Strategie – , str. 51, 
(Zadanie 2. Opis ilustracji 
i odpowiedzi na 3 
pytania), zad. 1-7 
Egzamin ustny, str.52, 
zad. 1-3 
 
 
 

Leksyka 
 

 zna podstawowe 
słowa z lekcji  
związane z Unią 
Europejską i 
wyborami 

 potrafi znaleźć w 
tekście niewielką 
część synonimów 

 zna i stosuje 
podstawowe słowa 
związane z Unią 
Europejską i 
wyborami 

 potrafi znaleźć w 
tekście ok. połowy 
synonimów 

 ma duży zasób 
słownictwa 
związanego z Unią 
Europejską i 
wyborami i stosuje 
je poprawnie 

 potrafi 
przyporządkować  

 ma bogaty zasób 
słownictwa 
związanego z Unią 
Europejską i 
stosuje je 
poprawnie 

 potrafi bez 
problemu 
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podanych słów 
 

podanych w 
zadaniu słów 

 

większość 
synonimów z tekstu 
do podanych w 
zadaniu słów. 

 

przyporządkować 
synonimy z tekstu 
do podanych w 
zadaniu słów. 

 

Słuchanie 
 

 z dużymi 
problemami ustala 
kolejność 
usłyszanych w 
nagraniu 
paragrafów tekstów 

 stara się wpisać w 
luki brakujące 
fragmenty tekstu 
nagrania, ale nie 
rozumie większych 
fragmentów tekstu 

 wyszukuje w 
nagraniu określone 
informacje, – ale 
ma problem z 
przyporządkowywa
niem ich 
odpowiednim 
rozmówcom 

 potrafi zapisać  
tylko niektóre 
szczegółowe 
informacji dot. 
stanowisk 
uczestników debaty 

 

 z pewnymi 
problemami ustala 
kolejność 
usłyszanych w 
nagraniu 
paragrafów tekstów 

 stara się wpisać w 
luki brakujące 
fragmenty tekstu 
nagrania, ale nie 
zawsze wszystko 
rozumie 

 wyszukuje w 
nagraniu określone 
informacje, – ale 
ma problem z 
przyporządkowywa
niem ich niektórym 
rozmówcom 

 potrafi zapisać 
część 
szczegółowych 
informacji dot. 
stanowisk 
uczestników debaty 

 
 
 

 w zasadzie bez    
problemów ustala 
kolejność 
usłyszanych w 
nagraniu 
paragrafów tekstów 

 potrafi wpisać w luki 
większość 
brakujących 
fragmentów tekstu 
nagrania  

 wyszukuje w 
nagraniu określone 
informacje i w 
zasadzie nie ma 
problemu z 
przyporządkowywa
niem ich 
odpowiednim 
rozmówcom 

 potrafi zapisać 
znaczącą 
większość 
szczegółowych 
informacji dot. 
stanowisk 
uczestników debaty 

 bez problemu 
ustala kolejność 
usłyszanych w 
nagraniu 
paragrafów tekstów 

 potrafi wpisać w 
luki brakujące 
fragmenty tekstu 
nagrania 

 wyszukuje w 
nagraniu określone 
informacje i nie ma 
problemu z 
przyporządkowywa
niem ich 
odpowiednim 
rozmówcom 

 potrafi zapisać  
wszystkie 
szczegółowe 
informacje dot. 
stanowisk 
uczestników debaty 

 
 

 

Czytanie 
 

 czasami potrafi 
znaleźć w tekście 
uzasadnienie 
swojej wypowiedzi 

 czasami poprawnie 
z pomocą 
nauczyciela 
wybiera odpowiedź 

 często potrafi 
znaleźć w tekście 
uzasadnienie 
swojej wypowiedzi 

 często poprawnie z 
pomocą 
nauczyciela 
wybiera odpowiedź 

 zazwyczaj potrafi 
znaleźć w tekście 
uzasadnienie 
swojej wypowiedzi 

 zazwyczaj 
poprawnie i 
samodzielnie 
wybiera odpowiedź 

 potrafi znaleźć w 
tekście 
uzasadnienie 
swojej wypowiedzi 

 poprawnie i 
samodzielnie 
wybiera odpowiedź 
zgodną z treścią 
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zgodną z treścią 
tekstu 

 z dużą pomocą 
nauczyciela 
odnajduje w 
tekstach słowa, 
których definicje ma 
podane 

 słabo radzi sobie z 
wyszukaniem 
szczegółowych 
informacji w 
tekstach,  

 potrafi nazwać 
niewielką część 
wad i zalet 
kandydatów do 
samorządu 
szkolnego na 
podstawie 
przeczytanych 
tekstów 

 z dużą  pomocą 
nauczyciela potrafi 
ustawić 
poprzestawiane 
akapity we 
właściwej 
kolejności, tak, aby 
powstał spójny 
tekst (rozprawki) 

 z dużą pomocą 
nauczyciela potrafi 
wyszukać w tekście 
odpowiedzi na 
pytania 
 

 
 

zgodną z treścią 
tekstu 

 z pewną  pomocą 
nauczyciela 
odnajduje w 
tekstach słowa, 
których definicje ma 
podane 

 w zasadzie radzi 
sobie z 
wyszukaniem 
szczegółowych 
informacji w 
tekstach, chociaż 
czasami zdarza mu 
się pomyłka 

 potrafi nazwać 
sporą część wad i 
zalet kandydatów 
do samorządu 
szkolnego na 
podstawie 
przeczytanych 
tekstów 

 z pewną pomocą 
nauczyciela potrafi 
ustawić 
poprzestawiane 
akapity we 
właściwej 
kolejności, tak, aby 
powstał spójny 
tekst (rozprawki) 

 z pewną pomocą 
nauczyciela potrafi 
wyszukać w tekście 
odpowiedzi na 
pytania 

 

zgodną z treścią 
tekstu 

 prawie 
samodzielnie 
odnajduje w 
tekstach słowa, 
których definicje ma 
podane 

 dobrze radzi sobie 
z wyszukaniem 
szczegółowych 
informacji w 
tekstach 

 potrafi nazwać 
większość wad i 
zalet kandydatów 
do samorządu 
szkolnego na 
podstawie 
przeczytanych 
tekstów 

 potrafi prawie 
samodzielnie 
ustawić 
poprzestawiane 
akapity we 
właściwej 
kolejności, tak, aby 
powstał spójny 
tekst (rozprawki) 

 prawie 
samodzielnie 
wyszukuje w 
tekście odpowiedzi 
na pytania 
 

 
 

tekstu 

 całkowicie 
samodzielnie 
odnajduje w 
tekstach słowa, 
których definicje ma 
podane 

 bardzo dobrze radzi 
sobie z 
wyszukaniem 
szczegółowych 
informacji w 
tekstach 

 potrafi nazwać 
wady i zalety 
kandydatów do 
samorządu 
szkolnego na 
podstawie 
przeczytanych 
tekstów 

 potrafi 
samodzielnie 
ustawić 
poprzestawiane 
akapity we 
właściwej 
kolejności, tak, aby 
powstał spójny 
tekst (rozprawki) 

 samodzielnie 
wyszukuje w 
tekście odpowiedzi 
na pytania 
 

 

Pisanie 
 

 z dużą pomocą 
nauczyciela 

 z pewną pomocą 
nauczyciela 

 prawie 
samodzielnie 

 samodzielnie 
formułuje i grupuje 
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formułuje i grupuje 
argumenty ‘za’ i 
‘przeciw’ do 
podanego tematu 
rozprawki 

 ze znaczącą 
pomocą 
nauczyciela pisze 
rozprawkę ‘za i 
przeciw’ na podany 
temat, korzystając z 
podanych 
wskazówek. 
Wypowiedź nie 
spełnia większości 
wymogów typowych 
dla rozprawki. 
Liczne błędy 
językowe często 
zakłócają 
komunikatywność 
wypowiedzi. 

formułuje i grupuje 
argumenty ‘za’ i 
‘przeciw’ do 
podanego tematu 
rozprawki 

 z pewną pomocą 
nauczyciela pisze 
rozprawkę ‘za i 
przeciw’ na podany 
temat, korzystając z 
podanych 
wskazówek. 
Wypowiedź spełnia 
niektóre wymogi 
typowe dla 
rozprawki. Dość 
liczne błędy 
językowe czasami 
zakłócają 
komunikatywność 
wypowiedzi. 

formułuje i grupuje 
argumenty ‘za’ i 
‘przeciw’ do 
podanego tematu 
rozprawki 

 ze sporadyczną 
pomocą 
nauczyciela pisze 
rozprawkę ‘za i 
przeciw’ na podany 
temat, korzystając z 
podanych 
wskazówek. 
Wypowiedź spełnia 
większość 
wymogów typowych 
dla rozprawki. 
Sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikatywności 
wypowiedzi. 

argumenty ‘za’ i 
‘przeciw’ do 
podanego tematu 
rozprawki 

 samodzielnie pisze 
rozprawkę ‘za i 
przeciw’ na podany 
temat, korzystając z 
podanych 
wskazówek. 
wypowiedz spełnia 
wszystkie wymogi 
typowe dla 
rozprawki. Nie ma 
błędów językowych 
zakłócających 
komunikatywność 
wypowiedzi. 

Mówienie/Wymowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 w bardzo prostych 
słowach i przy 
użyciu prostych 
struktur 
gramatycznych 
odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją 

 potrafi wyjaśnić 
różnicę w 
znaczeniu 
niektórych 
podanych par 
wyrazów posiłkując 
się słownikiem 

 potrafi przedstawić 
ważne wydarzenia 
ze swojego życia, 
starając się 

 w prostych słowach 
i przy użyciu 
prostych struktur 
gramatycznych 
odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją 

 potrafi wyjaśnić 
różnicę w 
znaczeniu 
podanych par 
wyrazów posiłkując 
się słownikiem 

 potrafi przedstawić 
ważne wydarzenia 
ze swojego życia, 
starając się 
poprawnie 
stosować 

 odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją, używając 
urozmaiconego 
słownictwa i 
chociaż w części 
złożonych struktur 
gramatycznych 

 potrafi wyjaśnić 
różnicę w 
znaczeniu 
podanych par 
wyrazów prawie 
bez użycia słownika 

 potrafi przedstawić 
ważne wydarzenia 
ze swojego życia w 
zasadzie poprawnie 
stosując 

 odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją, używając 
bogatego 
słownictwa i 
złożonych struktur 
gramatycznych 

 potrafi wyjaśnić 
różnicę w 
znaczeniu 
podanych par 
wyrazów bez 
użycia słownika 

 potrafi przedstawić 
ważne wydarzenia 
ze swojego życia, 
poprawnie stosując 
zestawione na tej 
lekcji czasy i 
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Środki językowe 
 

poprawnie 
stosować 
zestawione na tej 
lekcji czasy i 
używać właściwych 
zwrotów 
wprowadzających 
czasy, ale ma 
jeszcze z tym duże 
problemy 

 z pewnymi błędami 
formułuje 
argumenty za i 
przeciw pewnej 
tezie, stosując  
bardzo proste  
wyrażenia  

 w bardzo prostych 
słowach opisuje 
pracę samorządu 
szkolnego oraz 
wybory do 
samorządu 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 3.  
Wybiera jedną 
opcję i odrzuca 
pozostałe. Z trudem 
argumentuje  swoje 
wybory. Nie rozwija 
argumentów. 
Liczne błędy 
językowe często 
zakłócają 
komunikację.  

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 

zestawione na tej 
lekcji czasy i 
używać właściwych 
zwrotów 
wprowadzających 
czasy, ale jeszcze 
czasem ma 
problemy 

 prawidłowo 
formułuje 
argumenty za i 
przeciw pewnej 
tezie, stosując 
proste wyrażenia  

 w prostych słowach 
opisuje pracę 
samorządu 
szkolnego oraz 
wybory do 
samorządu 

 z  pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 3. 
Wybiera jedną 
opcję i odrzuca 
pozostałe. Z trudem 
argumentuje  swoje 
wybory.  Rozwija  
tylko niektóre 
argumenty. Dość 
liczne błędy 
językowe czasem 
zakłócają 
komunikację. 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 

zestawione na tej 
lekcji czasy i 
używając w 
większości 
właściwych 
zwrotów 
wprowadzających 
czasy 

 z niewielkimi 
błędami formułuje 
argumenty za i 
przeciw pewnej 
tezie, stosując 
różnorodne 
wyrażenia  

 opisuje pracę 
samorządu 
szkolnego oraz 
wyborów do niego, 
używając 
urozmaiconego 
słownictwa 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 3. 
Wybiera jedną 
opcję i odrzuca 
pozostałe.  
Argumentuje  swoje 
wybory.  Rozwija  
większość 
argumentów. 
Sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 

używając 
właściwych 
zwrotów 
wprowadzających 
czasy 

 prawidłowo 
formułuje 
argumenty za i 
przeciw pewnej 
tezie, stosując 
różnorodne 
wyrażenia  

 opisuje pracę 
samorządu 
szkolnego oraz 
wyborów do niego, 
używając bogatego 
słownictwa 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 3. 
Wybiera jedną 
opcję i odrzuca 
pozostałe.  
Argumentuje  swoje 
wybory.  Rozwija  
wszystkie z nich. 
Nie popełnia 
błędów językowych 
zakłócających 
komunikację 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając je.  Nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
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Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
niektóre pytania, 
nie rozwijając 
żadnego z nich. 
Liczne błędy 
językowe często 
zakłócają 
komunikację 

 stara się odegrać 
rolę uczestnika 
debaty, ale ma 
jeszcze duże 
problemy z 
wykorzystaniem 
wynotowanych 
wcześniej 
argumentów oraz 
zwrotów 
charakterystycznyc
h dla wprowadzania 
tematu debaty oraz 
reagowania na 
zdanie wygłoszone 
przez poprzednika / 
innego uczestnika 
debaty 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia luki w 
tekście 
przekształcając   
wyrazy nie 
zachowując często 
poprawności 
gramatycznej i 
ortograficznej 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera częściowo 
poprawnie opcje, 

większość pytań,  
rozwijając niektóre 
z nich. Dość liczne 
błędy językowe 
czasami zakłócają 
komunikację 

 stara się odegrać 
rolę uczestnika 
debaty, ale ma 
jeszcze pewne  
problemy z 
wykorzystaniem 
wynotowanych 
wcześniej 
argumentów oraz 
zwrotów 
charakterystycznyc
h dla wprowadzania 
tematu debaty oraz 
reagowania na 
zdanie wygłoszone 
przez poprzednika / 
innego uczestnika 
debaty 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia luki w 
tekście 
przekształcając   
wyrazy  nie 
zachowując 
czasami 
poprawności 
gramatycznej i 
ortograficznej 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 

wszystkie pytania, 
rozwijając 
większość z nich. 
Sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji 

 dosyć sprawnie 
odgrywa rolę 
uczestnika debaty z 
wykorzystaniem 
wynotowanych 
wcześniej 
argumentów oraz 
zwrotów 
charakterystycznyc
h dla wprowadzania 
tematu debaty oraz 
reagowania na 
zdanie wygłoszone 
przez poprzednika / 
innego uczestnika 
debaty 

 samodzielnie 
uzupełnia luki w 
tekście 
przekształcając   
wyrazy zachowując 
na ogół 
poprawność 
gramatyczną i 
ortograficzną 

 samodzielnie 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 samodzielnie 

komunikację 

 sprawnie odgrywa 
rolę uczestnika 
debaty z 
wykorzystaniem 
wynotowanych 
wcześniej 
argumentów oraz 
zwrotów 
charakterystycznyc
h dla wprowadzania 
tematu debaty oraz 
reagowania na 
zdanie wygłoszone 
przez poprzednika / 
innego uczestnika 
debaty 

 samodzielnie 
uzupełnia luki w 
tekście 
przekształcając   
wyrazy  
zachowując  
poprawność 
gramatyczną i 
ortograficzną 

 samodzielnie 
wybiera poprawnie 
opcje, które są 
tłumaczeniem 
fragmentu w 
nawiasie 

 samodzielnie 
wybiera na 
poprawnie opcje 
zastępujące 
zaznaczony 
fragment 

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
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które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera częściowo 
poprawnie opcje 
zastępujące 
zaznaczony 
fragment 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego nie  
zachowując często 
poprawności 
ortograficznej i 
gramatycznej 
wpisywanych 
części zdania. 

fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje 
zastępujące 
zaznaczony 
fragment 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego nie  
zachowując 
czasami 
poprawności 
ortograficznej i 
gramatycznej 
wpisywanych 
części zdania. 

wybiera na ogół 
poprawnie opcje 
zastępujące 
zaznaczony 
fragment 

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego  
zachowując na ogół 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
wpisywanych 
części zdania. 
 

 

zdania, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego  
zachowując  
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
wpisywanych 
części zdania. 

 

 

MODULE 4 INTERMEDIATE: CULTURE AND CIVILISATION 
 
Zakres tematów: Cywilizacje, Dzieła Sztuki, Święta i uroczystości  
Strategie: Egzamin ustny – informacje ogólne 
Kultura: The Great Treasures of Culture 

 

Ogólne cele 
kształcenia 

 

Ocena 
dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Matura w Module 4 

Gramatyka 
 

 rozumie zasady 
użycia 

 rozumie zasady 
użycia 

 rozumie zasady 
użycia 

 rozumie zasady 
użycia 

Czytanie:  
str. 58, zad. 2 
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czasowników 
modalnych must, 
can’t, may, might, 
could do wyrażania 
przypuszczeń na 
temat 
teraźniejszości ale  
stosuje je 
popełniając  często  
błędy 

 ma problemy z 
poprawnym  
budowaniem  zdań 
wyrażających 
przypuszczenia co 
do przeszłości z 
użyciem 
czasowników 
modalnych: must 
have…, can’t 
have…, may 
have…, could 
have…, might 
have… 

 słabo rozumie 
różnice pomiędzy 
stopniami 
prawdopodobieństw
a zaistnienia 
czynności w 
przeszłości 

 ma jeszcze 
problemy z  
poprawnym 
szeregowaniem 
przymiotników w 
zdaniu  

czasowników 
modalnych must, 
can’t, may, might, 
could do wyrażania 
przypuszczeń na 
temat 
teraźniejszości i 
stosuje je 
popełniając 
czasami błędy 

 w miarę poprawnie 
buduje zdania 
wyrażające 
przypuszczenia co 
do przeszłości z 
użyciem 
czasowników 
modalnych: must 
have…, can’t 
have…, may 
have…, could 
have…, might 
have… 

 w dostatecznym 
stopniu rozumie 
różnice pomiędzy 
stopniami 
prawdopodobieństw
a zaistnienia 
czynności w 
przeszłości 

 w miarę poprawnie 
szereguje 
przymiotniki w 
zdaniu  
 

 

czasowników 
modalnych must, 
can’t, may, might, 
could do wyrażania 
przypuszczeń na 
temat 
teraźniejszości i 
zwykle poprawnie 
stosuje je w 
praktyce 

 zazwyczaj 
poprawnie 
buduje zdania 
wyrażające 
przypuszczenia 
co do 
przeszłości z 
użyciem 
czasowników 
modalnych: 
must have…, 
can’t have…, 
may have…, 
could have…, 
might have  

 w zasadzie rozumie 
różnice pomiędzy 
stopniami 
prawdopodobieństw
a zaistnienia 
czynności w 
przeszłości 

 zwykle poprawnie 
szereguje 
przymiotniki w 
zdaniu 
 
 
 

czasowników 
modalnych must, 
can’t, may, might, 
could do 
wyrażania 
przypuszczeń na 
temat 
teraźniejszości i 
poprawnie 
stosuje je w 
praktyce 

 poprawnie 
buduje zdania 
wyrażające 
przypuszczeni
a co do 
przeszłości z 
użyciem 
czasowników 
modalnych: 
must have…, 
can’t have…, 
may have…, 
could have…, 
might have  

 rozumie różnice 
pomiędzy 
stopniami 
prawdopodobieńst
wa zaistnienia 
czynności w 
przeszłości 

 poprawnie 
szereguje 
przymiotniki w 
zdaniu 
 

str. 62, zad. 2; 
 
Słuchanie:  
str. 55, zad. 5 ( 
wielokrotny wybór), 
str. 56, zad. 2 
(dobieranie); str. 56, 
zad. 3 ( True / False 
 
Słowotwórstwo:  
str. 62, zad. 3-4  
 
Repetytorium:  
Słownictwo, Cywilizacje: 
Początki cywilizacji, 
Upadek cywilizacji, 
Odkrywanie cywilizacji, 
Dzieła sztuki i materiały, 
z jakich są wykonane, 
Obchody uroczystości  
zad. 1-4, str. 66  
Egzamin ustny, str. 68, 
zad. 1-3 
 
 

 
  
 

Leksyka 
 

 zna bardzo 
podstawowe 

 zna podstawowe 
słownictwo 

 ma trochę większy 
niż podstawowy  

 ma bogaty zasób 
słownictwa 
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słownictwo 
związane z 
obchodami świąt 

 czasami dobrze 
tworzy kolokacje z 
podanych słów 

 poprawnie 
przyporządkowuje 
część słownictwa 
związanego z 
budowlami i 
zwyczajami Majów 
do ilustracji 

 

związane z 
obchodami świąt 

 często dobrze 
tworzy kolokacje z 
podanych słów 

 poprawnie 
przyporządkowuje 
ok. połowy 
słownictwa 
związanego z 
budowlami i 
zwyczajami Majów 
do ilustracji 

 

zasób słownictwa 
związanego z 
obchodami świąt 

 zwykle dobrze  
tworzy kolokacje z 
podanych słów  

 poprawnie 
przyporządkowuje 
większość 
słownictwa 
związanego z 
budowlami i 
zwyczajami Majów 
do ilustracji  

 

związanego z 
obchodami świąt 

 bezbłędnie tworzy 
kolokacje z 
podanych słów  

 poprawnie 
przyporządkowuje 
słownictwo 
związane z 
budowlami i 
zwyczajami 
Majów do ilustracji  

Słuchanie 
 

 w słuchanym 
nagraniu stara się 
wyszukać 
szczegółowe 
informacje i 
zakreślać 
odpowiedzi (wybór 
wielokrotny), – choć 
często robi to 
błędnie 

 zdarza się, że  
poprawnie dobiera 
fotografie do 
opisów 
przedmiotów 

 rzadko poprawnie 
określa, czy podane 
tezy są zgodnie lub 
niezgodne z 
tekstem nagrań 

 rzadko potrafi 
wydzielić z tekstu 
nagrania informacje 
potrzebne do 
odpowiedzi na 
pytania zadane w 

 w słuchanym 
nagraniu wyszukuje 
szczegółowe 
informacje i 
zakreśla 
odpowiedzi (wybór 
wielokrotny), – choć 
czasem błędnie 

 często poprawnie 
dobiera fotografie 
do opisów 
przedmiotów 

 często poprawnie 
określa, czy podane 
tezy są zgodnie lub 
niezgodne z 
tekstem nagrań 

 często potrafi 
wydzielić z tekstu 
nagrania informacje 
potrzebne do 
odpowiedzi na 
pytania zadane w 
ćwiczeniu 

 potrafi wpisać 
niektóre brakujące 

 w słuchanym 
nagraniu wyszukuje 
szczegółowe 
informacje i 
zazwyczaj 
prawidłowo 
zakreśla 
odpowiedzi (wybór 
wielokrotny)  

 zwykle poprawnie 
dobiera fotografie 
do opisów 
przedmiotów 

 zwykle poprawnie 
określa, czy podane 
tezy są zgodnie lub 
niezgodne z 
tekstem nagrań 

 w większości 
przypadków potrafi 
wydzielić z tekstu 
nagrania informacje 
potrzebne do 
odpowiedzi na 
zadane w ćwiczeniu 
pytania 

 w słuchanym 
nagraniu 
wyszukuje 
szczegółowe 
informacje i 
bezbłędnie 
zakreśla 
odpowiedzi 
(wybór 
wielokrotny)  

 poprawnie 
dobiera fotografie 
do opisów 
przedmiotów 

 poprawnie 
określa, czy 
podane tezy są 
zgodnie lub 
niezgodne z 
tekstem nagrań 

 zawsze potrafi 
wydzielić z tekstu 
nagrania 
informacje 
potrzebne do 
odpowiedzi na 
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ćwiczeniu  

 rzadko potrafi 
wpisać brakujące 
fragmenty nagrania 
w luki 

 

fragmenty nagrania 
w luki 

 

 potrafi wpisać 
większość 
brakujących 
fragmentów 
nagrania w luki 
 

zadane w 
ćwiczeniu pytania 

 bez problemu 
potrafi wpisać 
brakujące 
fragmenty 
nagrania w luki 

 

Czytanie 
 

 na podstawie 
przeczytanych 
informacji potrafi 
tylko czasami  
poprawnie 
dopasować 
ilustracje do 
tekstów (o 
świętach) 

 z wydatną pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje w 
tekstach informacje 
potwierdzające 
występowanie 
określonych 
elementów świąt 

 rozumie ogólny 
sens przeczytanych 
tekstów, ale tylko 
czasami poprawnie 
przyporządkowuje 
tytuły do 
poszczególnych 
tekstów 

 czasami poprawnie 
dopasowuje do 
pytania właściwą 
część tekstu 

 czasami poprawnie 
wybiera odpowiedź 
zgodną z treścią 
tekstu 

 na podstawie 
przeczytanych 
informacji potrafi  
często poprawnie 
dopasować 
ilustracje do 
tekstów (o 
świętach) 

 z pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje w 
tekstach informacje 
potwierdzające 
występowanie 
określonych 
elementów świąt 

 rozumie ogólny 
sens przeczytanych 
tekstów i często 
poprawnie 
przyporządkowuje 
tytuły do 
poszczególnych 
tekstów 

 na ogół poprawnie 
dopasowuje do 
pytania właściwą 
część tekstu 

 w miarę poprawnie 
wybiera odpowiedzi 
zgodne  z  treścią 
tekstu 
 

 na podstawie 
przeczytanych 
informacji potrafi 
zwykle poprawnie 
dopasować 
ilustracje do 
tekstów (o 
świętach) 

 prawie 
samodzielnie 
wyszukuje w 
tekstach informacje 
potwierdzające 
występowanie 
określonych 
elementów świąt  

 rozumie ogólny 
sens przeczytanych 
tekstów i zazwyczaj 
poprawnie 
przyporządkowuje 
tytuły do 
poszczególnych 
tekstów 

 prawie bezbłędnie 
dopasowuje do 
pytania właściwą 
część tekstu 

 prawie bezbłędnie 
wybiera odpowiedzi 
zgodne z treścią 
tekstu 

 

 na podstawie 
przeczytanych 
informacji potrafi 
poprawnie 
dopasować 
ilustracje do 
tekstów (o 
świętach) 

 samodzielnie 
wyszukuje w 
tekstach 
informacje 
potwierdzające 
występowanie 
określonych 
elementów świąt  

 rozumie ogólny 
sens 
przeczytanych 
tekstów i 
poprawnie 
przyporządkowuje 
tytuły do 
poszczególnych 
tekstów 

 bezbłędnie 
dopasowuje do 
pytania właściwa 
część tekstu 

 bezbłędnie 
wybiera 
odpowiedzi  
zgodne z treścią 
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tekstu 
 

Pisanie 
 

 z pomocą 
nauczyciela 
potrafi 
wykorzystać 
‘mapę 
umysłową’ 
(mind map) do 
napisania planu 
opisu, ale ma 
jeszcze spore 
problemy z 
przełożeniem 
planu opisu na 
właściwy opis. 
Wypowiedż  nie 
spełnia 
większości 
wymogów 
typowych dla 
artykułu 
publicystyczneg
o. Liczne błędy 
językowe 
zakłócają 
często 
komunikatywno
ść wypowiedzi. 
 

 potrafi 
wykorzystać 
‘mapę 
umysłową’ 
(mind map) do 
napisania planu 
opisu, ale ma 
jeszcze pewne 
problemy z 
przełożeniem 
planu opisu na 
właściwy opis. 
Wypowiedż 
spełnia niektóre 
wymogi typowe 
dla artykułu 
publicystyczneg
o. Dość liczne 
błędy językowe 
czasami 
zakłócają 
komunikatywno
ść wypowiedzi. 

 potrafi 
wykorzystać 
mapę 
umysłową’ 
(mind map) do 
napisania planu 
opisu i bez 
większego 
problemu 
przełożyć plan 
opisu na 
właściwy opis. 
Wypowiedż 
spełnia 
większość 
wymogów 
typowych dla 
artykułu 
publicystyczneg
o. Sporadyczne 
błędy językowe 
nie zakłócają 
komunikatywno
ści wypowiedzi. 

 potrafi 
wykorzystać 
mapę 
umysłową’ 
(mind map) 
do napisania 
planu opisu i 
sprawnie 
przełożyć plan 
opisu na 
właściwy opis. 
Wypowiedż 
spełnia 
wszystkie 
wymogi 
typowe dla 
artykułu 
publicystyczn
ego. Nie ma 
błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikatywn
ość 
wypowiedzi. 

 

Mówienie/Wymowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 w bardzo prostych 
słowach wypowiada 
się na temat swoich 
doświadczeń 
związanych z 
obchodzeniem 
różnych świąt, 
uroczystości, dni 
ważnych dla jego 
rodziny 

 z pomocą 

 w prostych słowach 
wypowiada się na 
temat swoich 
doświadczeń 
związanych z 
obchodzeniem 
różnych świąt, 
uroczystości, dni 
ważnych dla jego 
rodziny 

 z pomocą 

 dosyć swobodnie 
wypowiada się na 
temat swoich 
doświadczeń 
związanych z 
obchodzeniem 
różnych świąt, 
uroczystości, dni 
ważnych dla jego 
rodziny 

 samodzielnie 

 swobodnie 
wypowiada się na 
temat swoich 
doświadczeń 
związanych z 
obchodzeniem 
różnych świąt, 
uroczystości, dni 
ważnych dla jego 
rodziny 

 samodzielnie 
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Środki językowe 
 

nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
niektóre pytania, 
nie rozwijając 
żadnego z nich. 
Liczne błędy 
językowe często 
zakłócają 
komunikację 

 z pomocą 
nauczyciela i w 
prostych słowach 
wyraża 
przypuszczenie na 
temat kraju, miejsca 
i powodu 
obchodzenia świąt 
pokazanych na 
ilustracjach 

 słabo zna zasady 
stosowania 
czasowników 
modalnych do 
wyrażania obligacji 
lub umiejętności w 
przeszłości, i często  
robi błędy, usiłując 
zastosować te 
zasady w praktyce 

 z pomocą 
nauczyciela i w 
prostych słowach 
wypowiada się na 
temat festiwali i 
wydarzeń 
artystycznych 
przedstawionych na 
zdjęciach 

nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
większość pytań,  
rozwijając niektóre 
z nich. Dość liczne 
błędy językowe 
czasami zakłócają 
komunikację 

  w prostych 
słowach wyraża 
przypuszczenie na 
temat kraju, miejsca 
i powodu 
obchodzenia świąt 
pokazanych na 
ilustracjach 

 zna zasady 
stosowania 
czasowników 
modalnych do 
wyrażania obligacji 
lub umiejętności w 
przeszłości, ale 
czasem robi błędy, 
usiłując zastosować 
te zasady w 
praktyce 

 w prostych słowach 
wypowiada się na 
temat festiwali i 
wydarzeń 
artystycznych 
przedstawionych na 
zdjęciach 

 w prostych słowach 
porównuje dwa 
zdjęcia 

 prostymi słowami 

realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając 
większość z nich. 
Sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji 

 formułuje 
przypuszczenia na 
temat kraju, miejsca 
i powodu 
obchodzenia świąt 
pokazanych na 
ilustracjach 
używając 
urozmaiconego 
słownictwa 

 zna zasady 
stosowania 
czasowników 
modalnych do 
wyrażania obligacji 
lub umiejętności w 
przeszłości i zwykle 
bez problemu 
stosuje te zasady w 
praktyce 

 dosyć swobodnie 
wypowiada się na 
temat festiwali i 
wydarzeń 
artystycznych 
przedstawionych na 
zdjęciach używając 
urozmaiconego 
słownictwa 

 porównuje dwa 

realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając je.  Nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację 

 płynnie formułuje 
przypuszczenia 
na temat kraju, 
miejsca i powodu 
obchodzenia 
świąt pokazanych 
na ilustracjach 
używając 
bogatego 
słownictwa 

 zna zasady 
stosowania 
czasowników 
modalnych do 
wyrażania 
obligacji lub 
umiejętności w 
przeszłości i bez 
problemu stosuje 
te zasady w 
praktyce 

 swobodnie 
wypowiada się na 
temat festiwali i 
wydarzeń 
artystycznych 
przedstawionych 
na zdjęciach 
używając 
bogatego 
słownictwa 
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 w bardzo prostych 
słowach porównuje 
dwa zdjęcia 

 bardzo prostymi 
słowami stara się 
uzasadniać swoje 
opinie 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia luki w 
tekście 
przekształcając   
wyrazy z ramki nie 
zachowując często 
poprawności 
gramatycznej i 
ortograficznej 
wpisywanych 
wyrazów 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera częściowo 
poprawnie słowa, 
które uzupełniają 
luki w obydwu 
zdaniach 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera częściowo 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

  z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 

uzasadnia swoje  
opinie 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia luki w 
tekście 
przekształcając   
wyrazy z ramki nie 
zachowując 
czasami 
poprawności 
gramatycznej i 
ortograficznej 
wpisywanych 
wyrazów 

 z pomocą 
nauczyciela na ogół 
poprawnie wybiera 
słowa, które 
uzupełniają luki  w 
obydwu zdaniach 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi  
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 

zdjęcia, używając 
urozmaiconego 
słownictwa 

 używając 
urozmaiconego 
słownictwa, wyraża 
swoje opinie 

 samodzielnie 
uzupełnia luki w 
tekście 
przekształcając   
wyrazy z ramki  
zachowując na ogół 
poprawność 
gramatyczną i 
ortograficzną 
wpisywanych 
wyrazów 

 samodzielnie na 
ogół poprawnie 
wybiera słowa, 
które uzupełniają 
luki w obydwu 
zdaniach 

 samodzielnie 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi  
literami, tak aby 
zachować 

 porównuje dwa 
zdjęcia, używając 
bogatego 
słownictwa 

 używając 
bogatego 
słownictwa, 
wyraża swoje 
opinie 

 samodzielnie 
uzupełnia luki w 
tekście 
przekształcając   
wyrazy z ramki  
zachowując  
poprawność 
gramatyczną i 
ortograficzną 
wpisywanych 
wyrazów 

 samodzielnie i 
poprawnie 
wybiera słowa, 
które uzupełniają 
luki w obydwu 
zdaniach 

 samodzielnie 
wybiera 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 
fragmentu w 
nawiasie 

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi 
literami, tak aby 
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wyrazy podane 
drukowanymi  
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego, nie  
zachowując często 
poprawności 
ortograficznej i 
gramatycznej 
wpisywanych 
części zdania. 

 
 

wyjściowego, nie  
zachowując 
czasami 
poprawności 
ortograficznej i 
gramatycznej 
wpisywanych 
części zdania. 
 

znaczenie zdania 
wyjściowego, 
zachowując na ogół 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
wpisywanych 
części zdania. 

 

zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego, 
zachowując  
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
wpisywanych 
części zdania 
 

 

 
MODULE 5: A NEW HOME 
 
Zakres tematów: Dom 
Strategie: Środki językowe – poziom podstawowy 
Kultura: Cultural tips for visiting someone’s home 

Ogólne cele 
kształcenia 

 

Ocena 
dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Matura w Module 
5 

Gramatyka 
 

 rozumie zasady 
stosowania 
przysłówków w 
zadaniach z will, ale 
ma problemy z 
poprawnym 
używaniem ich w 
praktyce 

 zna zasady 
stosowania 
czasowników 
modalnych do 
wyrażania 
spekulacji dot. 
przyszłości, ale 
jeszcze ma spory 
problem z 

 rozumie zasady 
stosowania 
przysłówków w 
zadaniach z will, ale 
nie zawsze 
poprawnie używa 
ich w praktyce 

 zna zasady 
stosowania 
czasowników 
modalnych do 
wyrażania 
spekulacji dot. 
przyszłości, ale 
jeszcze ma pewien 
problem z 
poprawnym 

 rozumie zasady 
stosowania 
przysłówków w 
zadaniach z will  i 
zwykle poprawnie 
używa ich w 
praktyce 

 zna zasady 
stosowania 
czasowników 
modalnych do 
wyrażania 
spekulacji dot. 
przyszłości i 
zazwyczaj nie ma 
problemów z ich 
poprawnym 

 rozumie zasady 
stosowania 
przysłówków w 
zadaniach z will  i 
poprawnie używa 
ich w praktyce 

 zna zasady 
stosowania 
czasowników 
modalnych do 
wyrażania 
spekulacji dot. 
przyszłości i nie 
ma problemów z 
ich poprawnym 
zastosowaniem 

 zna wszystkie 

Słuchanie:  
str. 71, zad. 8; str. 
80, ćw. 3 
 
Czytanie: 
 str. 72, zad. 2 
(technika: True / 
False); str. 74, 
zad.3 (technika: 
wielokrotny wybór); 
 
Repetytorium: 
Słownictwo  1-4, 
str. 82 
Egzamin ustny, str. 
84, zad. 1 - 3  
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poprawnym 
zastosowaniem  
tych zasad 

 zna niektóre reguły 
zastosowania 
Future Simple. Be 
going to i Present 
Continuous w 
odniesieniu do 
przyszłości, ale ma 
często  trudności w 
ich stosowaniu 

 

zastosowaniem  
tych zasad 

 zna większość 
reguł zastosowania 
Future Simple, Be 
going to i Present 
Continuous w 
odniesieniu do 
przyszłości, ale ma 
czasem trudności w 
ich stosowaniu   

 

zastosowaniem 

 zna wszystkie 
reguł y 
zastosowania 
Future Simple, Be 
going to i Present 
Continuous w 
odniesieniu do 
przyszłości i nie 
ma na ogół  
trudności w ich 
stosowaniu   

 

reguł y 
zastosowania 
Future Simple, Be 
going to i Present 
Continuous w 
odniesieniu do 
przyszłości i nie 
ma   trudności w 
ich stosowaniu   
  

 

 
 
 

Leksyka 
 

3. zna i w miarę 
poprawnie stosuje 
w praktyce 
podstawowy zasób 
słownictwa 
dotyczący domu, 
np. rodzaje domów 
i pokoi, nazwy 
mebli i elementów 
wyposażenia domu 

4. ma problemy z  
rozpoznawaniem 
przymiotników o 
znaczeniu 
negatywnym 

5. czasami poprawnie 
przyporządkowuje 
przymiotniki 
określonym 
rzeczownikom 

6. zna bardzo 
podstawowe 
słownictwo 
związane z życiem 
w kosmosie 

7. stara się 
wyszukiwać w 
tekście słowa 

8. zna i poprawnie 
stosuje w praktyce 
podstawowy zasób 
słownictwa 
dotyczący domu, 
np. rodzaje domów 
i pokoi, nazwy 
mebli i elementów 
wyposażenia domu 

9. często poprawnie 
rozpoznaje 
przymiotniki o 
znaczeniu 
negatywnym 

10. często poprawnie 
przyporządkowuje 
przymiotniki 
określonym 
rzeczownikom 

11. zna podstawowe 
słownictwo 
związane z życiem 
w kosmosie 

12. stara się poprawnie 
wyszukiwać w 
tekście słowa 
odpowiadające 
podanym w zadaniu 

 ma dość bogaty 
zasób słownictwa 
dotyczący domu i 
poprawnie stosuje 
go w odpowiednim 
kontekście 

 prawie zawsze 
rozpoznaje 
przymiotniki o 
znaczeniu 
negatywnym 

 zwykle poprawnie 
przyporządkowuje 
przymiotniki 
określonym 
rzeczownikom 

 ma dosyć bogate 
słownictwo 
dotyczące życia w 
kosmosie 

 zwykle poprawnie 
wyszukuje w 
tekście słowa 
odpowiadające 
podanym w 
zadaniu definicjom 

 zna i zwykle 
poprawnie stosuje 

 ma bogaty zasób 
słownictwa 
dotyczący domu i 
poprawnie stosuje 
go w odpowiednim 
kontekście 

 zawsze 
rozpoznaje 
przymiotniki o 
znaczeniu 
negatywnym 

 poprawnie 
przyporządkowuje 
przymiotniki 
określonym 
rzeczownikom 

 ma bogate 
słownictwo 
dotyczące życia w 
kosmosie 

 poprawnie 
wyszukuje w 
tekście słowa 
odpowiadające 
podanym w 
zadaniu definicjom 

 zna i poprawnie 
stosuje w 
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odpowiadające 
podanym w zadaniu 
definicjom, ale 
często ma z tym 
problemy 

 zna część 
podanych wyrażeń 
przydatnych przy 
staraniu się o 
wynajęcie 
mieszkania 

 czasami poprawnie 
dopasowuje 
definicje / 
znaczenia do słów 
podkreślonych w 
tekstach 

definicjom, ale 
czasem ma z tym 
problemy 

 zna większość 
podanych wyrażeń 
przydatnych przy 
staraniu się o 
wynajęcie 
mieszkania 

 często poprawnie 
dopasowuje 
definicje / 
znaczenia do słów 
podkreślonych w 
tekstach 
 

 

w samodzielnych 
wypowiedziach 
wyrażenia 
przydatne przy 
staraniu się o 
wynajęcie 
mieszkania 

 zwykle poprawnie  
dopasowuje 
definicje / 
znaczenia do słów 
podkreślonych w 
tekstach 

 

samodzielnych 
wypowiedziach 
wyrażenia 
przydatne przy 
staraniu się o 
wynajęcie 
mieszkania 

 bezbłędnie 
dopasowuje 
definicje / 
znaczenia do słów 
podkreślonych w 
tekstach 

 

Słuchanie 
 

 w miarę poprawnie 
lecz nie 
wyczerpująco 
odpowiada na 
pytania do tekstu 
nagrania 

 z dużą pomocą  
nauczyciela 
określa, która z 
podanych informacji 
jest zgodna z 
tekstem nagrania 
(prawda/fałsz) 

 z pomocą 
nauczyciela 
rozpoznaje, o 
którym ogłoszeniu 
(jednym z trzech) 
jest mowa 

 sporządza notatki 
do kilku aspektów 
związanych z 
mieszkaniem do 
wynajęcia, ale 

 poprawnie lecz nie 
do końca 
wyczerpująco 
odpowiada na 
pytania do tekstu 
nagrania 

 z pewną pomocą 
nauczyciela 
określa, która z 
podanych informacji 
jest zgodna z 
tekstem nagrania 
(prawda/fałsz) 

 po dłuższym 
zastanowieniu 
rozpoznaje, o 
którym ogłoszeniu 
(jednym z trzech) 
jest mowa 

 w zasadzie 
poprawnie 
sporządza notatki 
do kilku aspektów 
związanych z 

 poprawnie i prawie 
wyczerpująco 
odpowiada na 
pytania do tekstu 
nagrania 

 prawie 
samodzielnie 
określa, która z 
podanych 
informacji jest 
zgodna z tekstem 
nagrania 
(prawda/fałsz) 

 dość szybko 
rozpoznaje, o 
którym ogłoszeniu 
(jednym z trzech) 
jest mowa 

 dobrze sporządza 
notatki do kilku 
aspektów 
związanych z 
mieszkaniem do 
wynajęcia, 

 poprawnie i 
wyczerpująco 
odpowiada na 
pytania do tekstu 
nagrania 

 samodzielnie 
określa, która z 
podanych 
informacji jest 
zgodna z tekstem 
nagrania 
(prawda/fałsz) 

 szybko 
rozpoznaje, o 
którym ogłoszeniu 
(jednym z trzech) 
jest mowa 

 bardzo dobrze 
sporządza notatki 
do kilku aspektów 
związanych z 
mieszkaniem do 
wynajęcia 

 na podstawie 
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jeszcze nie 
wychwytuje wielu 
informacji z 
nagrania 

 na podstawie 
wysłuchanego 
nagrania, w części 
poprawnie 
zaznacza, czy 
kandydaci na 
współlokatorów 
zachowują się w 
podany w zad. 3 
sposób 

 rozumie ogólny 
sens nagrania i w 
miarę poprawnie 
ocenia, który 
kandydat nadaje się 
na współlokatora 

 

mieszkaniem do 
wynajęcia, ale 
jeszcze nie 
wychwytuje 
wszystkich 
informacji z 
nagrania 

 na podstawie 
wysłuchanego 
nagrania, w 
większości 
poprawnie 
zaznacza, czy 
kandydaci na 
współlokatorów 
zachowują się w 
podany w zad. 3 
sposób 

 rozumie ogólny 
sens nagrania i 
dość  poprawnie 
ocenia, który 
kandydat nadaje się 
na współlokatora 
 

 

wychwytując 
większość 
informacji z 
nagrania 

 na podstawie 
wysłuchanego 
nagrania, prawie 
bezbłędnie 
zaznacza, czy 
kandydaci na 
współlokatorów 
zachowują się w 
podany w zad. 3 
sposób 

 nie ma problemów 
ze szczegółowym 
zrozumieniem 
treści nagrania i 
prawie całkiem 
poprawnie ocenia, 
czy kandydat 
nadaje się na 
współlokatora 

 
 

 

wysłuchanego 
nagrania, 
bezbłędnie 
zaznacza, czy 
kandydaci na 
współlokatorów 
zachowują się w 
podany w zad. 3 
sposób 

 nie ma problemów 
ze zrozumieniem 
treści nagrania i 
poprawnie ocenia, 
czy kandydat 
nadaje się na 
współlokatora 

 
 

 

Czytanie 
 

 rozumie ogólny 
sens 
poszczególnych 
części tekstu, 
nawet jeśli ma 
problem ze 
zrozumieniem wielu 
wyrazów; ma 
problem z 
dobieraniem  
tekstów do 
odpowiednich 
paragrafów 

 tylko czasami 
poprawnie 

 rozumie ogólny 
sens 
poszczególnych 
części tekstu, 
nawet jeśli ma 
problem ze 
zrozumieniem 
niektórych 
wyrazów; w miarę 
poprawnie dobiera 
teksty do 
odpowiednich 
paragrafów 

 często poprawnie 
dopasowuje zdjęcia 

 rozumie ogólny 
sens 
poszczególnych 
części tekstu i w 
zasadzie 
poprawnie dobiera 
teksty do 
odpowiednich 
paragrafów 

 prawie zawsze 
poprawnie 
dopasowuje 
zdjęcia do 
konkretnych 
części tekstu  

 rozumie ogólny 
sens 
poszczególnych 
części tekstu i bez 
trudu poprawnie 
dobiera teksty do 
odpowiednich 
paragrafów 

 poprawnie 
dopasowuje 
zdjęcia do 
konkretnych części 
tekstu  

 bez problemu 
wyszukuje w 
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dopasowuje zdjęcia 
do konkretnych 
części tekstu 

 czasami poprawnie 
wyszukuje w 
tekście informacje 
pozwalające 
wybrać właściwą 
odpowiedź z kilku 
podanych w 
zadaniu 
(wielokrotny wybór)  

 w niektórych 
przypadkach potrafi 
wyszukać 
szczegółowe 
informacje w 
tekstach ogłoszeń 
w celu odpowiedzi 
na pytania, ale 
często ma z tym 
problem 

 rozumie ogólne 
informacje zawarte 
w tekście, nawet, 
jeśli ma problem ze 
zrozumieniem 
wszystkich słów, i z 
dużą pomocą 
nauczyciela 
dopasowuje nazwy 
miast do tekstów ze 
wskazówkami 
kulturowymi dot. 
zachowania się 
przy stole 

 z pomocą 
nauczyciela i 
częściowo  
poprawnie 
wyszukuje w 

do konkretnych 
części tekstu 

 często poprawnie 
wyszukuje w 
tekście informacje 
pozwalające 
wybrać właściwą 
odpowiedź z kilku 
podanych w 
zadaniu 
(wielokrotny wybór)  

 w większości 
przypadków potrafi 
wyszukać 
szczegółowe 
informacje w 
tekstach ogłoszeń 
w celu odpowiedzi 
na pytania, ale 
czasami ma z tym 
problem 

 rozumie ogólne 
informacje zawarte 
w tekście, nawet, 
jeśli ma problem ze 
zrozumieniem 
wszystkich słów, i z 
pewną pomocą 
nauczyciela 
dopasowuje nazwy 
miast do tekstów ze 
wskazówkami 
kulturowymi dot. 
zachowania się 
przy stole 

 z pomocą 
nauczyciela i na 
ogół  poprawnie 
wyszukuje  w 
tekstach 
szczegółowe 

 zwykle poprawnie 
wyszukuje w 
tekście informacje 
pozwalające 
wybrać właściwą 
odpowiedź z kilku 
podanych w 
zadaniu 
(wielokrotny 
wybór)  

 potrafi wyszukać  
prawie wszystkie 
szczegółowe 
informacje w 
tekstach ogłoszeń 
w celu odpowiedzi 
na pytania 

 rozumie ogólne 
informacje 
zawarte w tekście, 
nawet, jeśli nie 
rozumie pewnych 
słów, i prawie 
samodzielnie 
dopasowuje 
nazwy miast do 
tekstów ze 
wskazówkami 
kulturowymi dot. 
zachowania się 
przy stole 

 na ogół poprawnie 
i samodzielnie 
wyszukuje w 
tekstach 
szczegółowe 
informacje 
 

 
 

tekście informacje 
pozwalające 
wybrać właściwą 
odpowiedź z kilku 
podanych w 
zadaniu 
(wielokrotny 
wybór)  

 potrafi wyszukać 
szczegółowe 
informacje w 
tekstach ogłoszeń 
w celu odpowiedzi 
na pytania 

 rozumie ogólne 
informacje zawarte 
w tekście, nawet, 
jeśli nie rozumie 
pojedynczych 
słów, i 
samodzielnie 
dopasowuje nazwy 
miast do tekstów 
ze wskazówkami 
kulturowymi dot. 
zachowania się 
przy stole 

 poprawnie i 
samodzielnie 
wyszukuje w 
tekstach 
szczegółowe 
informacje 
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tekstach 
szczegółowe 
informacje  

informacje 
 

Pisanie 
 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje niektóre 
podpunkty w 
poleceniu wpisu na 
blogu. Nie rozwija 
żadnego z nich. Nie 
spełnia większości 
kryteriów  
wypowiedzi.  Liczne 
błędy językowe 
często zakłócają 
komunikatywność 
wypowiedzi.  

 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje niektóre 
podpunkty w 
poleceniu wpisu na 
blogu.  Rozwija 
niektóre  z nich. 
Spełnia niektóre 
kryteria typowe  
wypowiedzi. Dość 
liczne błędy 
językowe czasami 
zakłócają 
komunikatywność 
wypowiedzi.  

 

 Samodzielnie 
realizuje wszystkie 
podpunkty w 
poleceniu wpisu 
na blogu.  Rozwija 
niektóre  z nich. 
Spełnia większość 
kryteriów 
wypowiedzi. 
Sporadyczne  
błędy językowe  
nie zakłócają 
komunikatywność 
wypowiedzi. 

 

 Samodzielnie 
realizuje wszystkie 
podpunkty w 
poleceniu wpisu 
na blogu.  Rozwija 
wszystkie  z nich. 
Spełnia wszystkie 
kryteria 
wypowiedzi. Nie 
popełnia  błędów 
językowych   
zakłócających 
komunikatywność 
wypowiedzi. 

 

 

Mówienie/Wymowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 w bardzo prosty 
sposób opisuje 
własny pokój / dom  

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
niektóre pytania, 
nie rozwijając 
żadnego z nich. 
Liczne błędy 
językowe często 
zakłócają 
komunikację  

 stara się opisać 
niezwykłe elementy 
niezwykłych 
mieszkań 
(pokazanych na 
zdjęciach), ale 

 w prosty sposób 
opisuje własny 
pokój / dom  

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
większość pytań,  
rozwijając niektóre 
z nich. Dość liczne 
błędy językowe 
czasami zakłócają 
komunikację 

 stara się opisać 
niezwykłe elementy 
niezwykłych 
mieszkań 
(pokazanych na 
zdjęciach), ale 
czasami brakuje mu 

 dość płynnie 
opisuje własny 
pokój / dom, 
używając 
urozmaiconego 
słownictwa 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając 
większość z nich. 
Sporadyczne 
błędy językowe 
nie zakłócają 
komunikacji 

 opisuje niezwykłe 
elementy 
niezwykłych 
mieszkań 

 swobodnie opisuje 
własny pokój / 
dom używając 
bogatego 
słownictwa 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając je.  Nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację 

 precyzyjnie opisuje 
niezwykłe 
elementy 
niezwykłych 
mieszkań 
(pokazanych na 
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często brakuje mu 
precyzyjnego 
słownictwa 

 tylko czasami 
poprawnie 
przyporządkowuje 
ilustracje mieszkań 
do ich opisów 

 w bardzo prostych 
słowach wyraża 
przypuszczenia na 
temat przyszłości 
życia na Ziemi 

 stara się 
formułować 
przewidywania na 
temat przyszłości, 
ale ma jeszcze 
duży problem z 
poprawnym 
zastosowaniem 
niektórych zasad 
określania 
prawdopodobieństw
a postawionych 
hipotez 

 stara się poprawnie 
wyrazić własną 
opinię na temat 
konieczności 
badania kosmosu 
oraz 
przypuszczenia 
związane ze 
zjawiskami w 
kosmosie, ale 
potrzebuje jeszcze 
dużego wsparcia 
nauczyciela 

 stara się odegrać 
rolę właściciela 

precyzyjnego 
słownictwa 

 w zasadzie 
poprawnie 
przyporządkowuje 
ilustracje mieszkań 
do ich opisów 

 w prostych słowach 
wyraża 
przypuszczenia na 
temat przyszłości 
życia na Ziemi 

 potrafi formułować 
przewidywania na 
temat przyszłości, 
ale ma jeszcze 
pewien problem z 
poprawnym 
zastosowaniem 
niektórych zasad 
określania 
prawdopodobieństw
a postawionych 
hipotez 

 stara się poprawnie 
wyrazić własną 
opinię na temat 
konieczności 
badania kosmosu 
oraz 
przypuszczenia 
związane ze 
zjawiskami w 
kosmosie, ale 
potrzebuje jeszcze 
pewnego wsparcia 
nauczyciela 

 w miarę  poprawnie 
odgrywa rolę 
właściciela 
mieszkania oraz 

(pokazanych na 
zdjęciach), i 
jedynie 
sporadycznie 
brakuje mu 
precyzyjnego 
słownictwa 

 prawie bezbłędnie 
przyporządkowuje 
ilustracje 
mieszkań do ich 
opisów 

 wyraża 
przypuszczenia na 
temat przyszłości 
życia na Ziemi 
używając 
urozmaiconego 
słownictwa 

 potrafi formułować 
przewidywania na 
temat przyszłości i 
jedynie 
sporadycznie ma  
problem ze  
stosowaniem  
niektórych  zasad 
określania 
prawdopodobieńst
wa postawionych 
hipotez 

 poprawnie i prawie 
samodzielnie 
wyraża własną 
opinię na temat 
konieczności 
badania kosmosu 
oraz 
przypuszczenia 
związane ze 
zjawiskami w 

zdjęciach) 

 bezbłędnie 
przyporządkowuje 
ilustracje mieszkań 
do ich opisów 

 płynnie wyraża 
przypuszczenia na 
temat przyszłości 
życia na Ziemi, 
używając 
bogatego 
słownictwa 

 

 potrafi formułować 
przewidywania na 
temat przyszłości i 
bez problemu 
stosuje poznane 
zasady określania 
prawdopodobieńst
wa postawionych 
hipotez 

 poprawnie i 
samodzielnie 
wyraża własną 
opinię na temat 
konieczności 
badania kosmosu 
oraz 
przypuszczenia 
związane ze 
zjawiskami w 
kosmosie 

 poprawnie 
odgrywa rolę 
właściciela 
mieszkania oraz 
osoby 
wynajmującej – z 
wykorzystaniem 
zwrotów dot. 
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Środki językowe 
 

mieszkania oraz 
osoby 
wynajmującej – z 
wykorzystaniem 
zwrotów dot. 
wynajmu, 
wyposażenia 
mieszkania, 
lokalizacji i innych 
ważnych kwestii, 
ale często korzysta 
z podpowiedzi 
nauczyciela 

 w bardzo prosty 
sposób prezentuje 
gościowi z innego 
kraju zasady 
zachowania się w 
polskim domu  

 umiarkowanie 
poprawnie uzyskuje 
informacje i udziela 
ich, odgrywając rolę 
osoby poszukującej 
współlokatora lub 
osoby 
zainteresowanej 
wspólnym 
wynajmowaniem 
mieszkania 

 z duża pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 1. Z 
trudem prowadzi 
rozmowę, w której 
porusza część 
kwestii w poleceniu, 
nie rozwijając 
żadnej z nich. 
Liczne błędy 

osoby 
wynajmującej – z 
wykorzystaniem 
zwrotów dot. 
wynajmu, 
wyposażenia 
mieszkania, 
lokalizacji i innych 
ważnych kwestii, 
ale czasami 
korzysta z 
podpowiedzi 
nauczyciela 

 w prosty sposób 
prezentuje gościowi 
z innego kraju 
zasady zachowania 
się w polskim domu  

 w miarę poprawnie 
uzyskuje informacje 
i udziela ich, 
odgrywając rolę 
osoby poszukującej 
współlokatora lub 
osoby 
zainteresowanej 
wspólnym 
wynajmowaniem 
mieszkania 

 z pewną pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 1. Z 
pewnym  trudem 
prowadzi rozmowę, 
w której porusza 
większość kwestii w 
poleceniu,  
rozwijając niektóre 
z nich. Dość  liczne 
błędy językowe 

kosmosie 
  

 w zasadzie 
poprawnie  
odgrywa rolę 
właściciela 
mieszkania oraz 
osoby 
wynajmującej – z 
wykorzystaniem 
zwrotów dot. 
wynajmu, 
wyposażenia 
mieszkania, 
lokalizacji i innych 
ważnych kwestii 

 używając 
urozmaiconego 
języka prezentuje 
gościowi z innego 
kraju zasady 
zachowania się w 
polskim domu  

 dość swobodnie i 
w zasadzie 
poprawnie 
uzyskuje 
informacje i 
udziela ich, 
odgrywając rolę 
osoby 
poszukującej 
współlokatora lub 
osoby 
zainteresowanej 
wspólnym 
wynajmowaniem 
mieszkania 

 samodzielnie  
realizuje zadanie 
1. Prowadzi 

wynajmu, 
wyposażenia 
mieszkania, 
lokalizacji i innych 
ważnych kwestii 

 swobodnie  i 
używając 
bogatego języka 
prezentuje 
gościowi z innego 
kraju zasady 
zachowania się w 
polskim domu  

 swobodnie i 
poprawnie 
uzyskuje 
informacje i 
udziela ich, 
odgrywając rolę 
osoby 
poszukującej 
współlokatora lub 
osoby 
zainteresowanej 
wspólnym 
wynajmowaniem 
mieszkania 

 samodzielnie  
realizuje zadanie 
1. Prowadzi 
rozmowę, w której 
porusza i rozwija 
wszystkie kwestie 
w poleceniu,  Nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 samodzielnie 
wybiera poprawnie 
opcje, które są 
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językowe często 
zakłócają 
komunikację. 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera częściowo 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera częściowo 
poprawnie słowa, 
które uzupełniają 
luki w obydwu 
zdaniach 

 z  pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując 
podane w 
kolejności  wyrazy 
w nawiasach nie 
zachowując często 
poprawności 
gramatycznej i 
logicznej 
wpisywanych 
fragmentów 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi 
literami, tak aby 

czasem  zakłócają 
komunikację. 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 z pomocą 
nauczyciela na ogół 
poprawnie wybiera 
słowa, które 
uzupełniają luki  w 
obydwu zdaniach. 

 z  pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując   
podane w 
kolejności wyrazy w 
nawiasach  nie  
zachowując 
czasami 
poprawności 
gramatycznej i 
logicznej 
wpisywanych 
fragmentów 

  z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi  
literami, tak aby 
zachować 

rozmowę, w której 
porusza wszystkie 
kwestie w 
poleceniu,  
rozwijając 
większość  z nich. 
Sporadyczne  
błędy językowe 
nie  zakłócają 
komunikacji. 

 samodzielnie 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 samodzielnie na 
ogół poprawnie 
wybiera słowa, 
które uzupełniają 
luki w obydwu 
zdaniach 

 samodzielnie 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując 
podane w 
kolejności wyrazy  
w nawiasach  
zachowując na 
ogół poprawność 
gramatyczną i 
logiczną 
wpisywanych 
fragmentów  

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 

tłumaczeniem 
fragmentu w 
nawiasie 

 samodzielnie i 
poprawnie wybiera 
słowa, które 
uzupełniają luki w 
obydwu zdaniach 

 samodzielnie 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując 
podane w 
kolejności wyrazy 
w nawiasach 
zachowując 
poprawność 
gramatyczną i 
logiczną 
wpisywanych 
fragmentów 

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi 
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego,  
zachowując  
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
wpisywanych 
części zdania 
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zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego,  nie  
zachowując często 
poprawności 
ortograficznej i 
gramatycznej 
wpisywanych 
części zdania. 

 

znaczenie zdania 
wyjściowego,  nie  
zachowując 
czasami 
poprawności 
ortograficznej i 
gramatycznej 
wpisywanych 
części zdania. 
 
 
  

wyrazy podane 
drukowanymi 
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego,  
zachowując na 
ogół poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
wpisywanych 
części zdania 

 
 

 

 
MODULE 6: SPORTS AND COMPETITIONS 
 
 
Zakres tematów: Sport 
Strategie: Artykuł publicystyczny. 
Kultura: Unusual competitions 

Ogólne cele 
kształcenia 

 

Ocena 
dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Matura w Module 6 

Gramatyka 
 

 zna niektóre  
zasady stosowania 
przedimka,  ale ma 
duże problemy z 
wybraniem 
właściwego 
przedimka w 
praktyce 

 zna niektóre reguły 
regularnego 
stopniowania 
przymiotników w 
stopniu wyższym i 
najwyższym, ale 
popełnia liczne 
błędy w ich 

 Zna większość  
zasad  stosowania 
przedimków, ale ma 
pewne problemy z 
wybraniem 
właściwego 
przedimka w 
praktyce 

 zna większość 
reguł regularnego i 
nieregularnego 
stopniowania 
przymiotników w 
stopniu wyższym i 
najwyższym, ale 
popełnia dość 

 Zna większość  
zasad 
stosowania 
przedimków  i 
na ogół  nie ma 
problemów z 
wybraniem 
właściwego 
przedimka w 
praktyce 

 zna wszystkie 
reguły 
stopniowania 
regularnego i 
większość 
nieregularnego 

 Zna 
wszystkie 
zasady 
stosowania 
przedimków i  
nie ma 
problemów z 
wybraniem 
właściwego 
przedimka w 
praktyce 

 zna 
wszystkie 
reguły 
stopniowania 
regularnego i 

Podręcznik 
 
Czytanie: 
str. 90, zad. 2 
(dobieranie);  str. 94, 
zad. 3 (wielokrotny 
wybór); 
 
Słuchanie: str. 87, zad. 
7 (wielokrotny wybór) 
 
Repetytorium: 
Słownictwo, str 98, zad. 
1-3  
Strategie, str. 99, zad. 
1-6 
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stosowaniu. 
 

liczne błędy w ich 
stosowaniu. 

 

przymiotników 
w stopniu 
wyższym i 
najwyższym, 
ale popełnia 
sporadyczne 
błędy w ich 
stosowaniu. 

 

nieregularneg
o 
przymiotnikó
w w stopniu 
wyższym i 
najwyższym i 
nie popełnia  
błędów  w ich 
stosowaniu. 
 

 

Artykuł publicystyczny , 
str. 100, zad. 1- 3 
 
Writing Bank: artykuł 
publicystyczny,  str. 203 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeszyt ćwiczeń 
Praktyczne 
wykorzystanie 
zdobytych wiadomości i 
umiejętności w 
zadaniach testowych. 
Przykładowe typy 
zadań z egzaminu 
pisemnego:  str. 60-63 
(Listening 
Comprehension i 
Reading 
Comprehension:  
zadanie typu 
wielokrotny wybór, str. 
60; Słowotwórstwo, str. 
61;  Writing: dłuższy 
tekst użytkowy – list 
formalny, str. 63 
 

Leksyka 
 

 zna i stosuje w 
praktyce bardzo 
podstawowe 
słownictwo 
dotyczące dyscyplin 
sportowych 

 z dużą pomocą 
nauczyciela tworzy 
kolokacje z typami 
sportów 

 słabo zna zasady 
tworzenia słów 
przez dodawanie 
różnych formantów 
do rdzenia słowa, i 
ma jeszcze duży 
problem ze 
stosowaniem reguł 

 często popełnia 
błędy w określaniu 
kategorii słów 
(rzeczownik, 
przymiotnik, 
czasownik etc.) 

 ma jeszcze 
spore problemy 
z 
dopasowaniem 
słów 
podkreślonych 

 zna i stosuje w 
praktyce 
podstawowe 
słownictwo 
dotyczące dyscyplin 
sportowych 

 z pewną pomocą 
nauczyciela tworzy 
kolokacje z typami 
sportów 

 zna zasady 
tworzenia słów 
przez dodawanie 
różnych formantów 
do rdzenia słowa, 
ale ma jeszcze 
pewien problem ze 
stosowaniem reguł 

 czasami popełnia 
błędy w określaniu 
kategorii słów 
(rzeczownik, 
przymiotnik, 
czasownik etc.) 

 ma jeszcze 
pewne 
problemy z 
dopasowaniem 
słów 
podkreślonych 

 posługuje się dosyć 
bogatym zasobem 
słownictwa z 
zakresu dyscyplin 
sportowych 

 

 prawie 
samodzielnie 
tworzy kolokacje z 
typami sportów 

 

 zna zasady 
tworzenia słów 
przez dodawanie 
różnych formantów 
do rdzenia słowa i 
prawie nie ma 
problemu ze 
stosowaniem reguł 

 prawie bezbłędnie 
określa kategorie 
słów (rzeczownik, 
przymiotnik, 
czasownik etc.) 

 prawie nie ma 
problemów z 
dopasowaniem 
słów podkreślonych 
w tekście do 
rysunków 

 posługuje się 
bogatym 
zasobem 
słownictwa z 
zakresu dyscyplin 
sportowych 

 

 samodzielnie 
tworzy kolokacje 
z typami sportów 

 

 zna zasady 
tworzenia słów 
przez dodawanie 
różnych 
formantów do 
rdzenia słowa i 
nie ma problemu 
ze stosowaniem 
reguł 

 bezbłędnie 
określa kategorie 
słów (rzeczownik, 
przymiotnik, 
czasownik etc.) 

 nie ma 
problemów z 
dopasowaniem 
słów 
podkreślonych w 
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w tekście do 
rysunków 

w tekście do 
rysunków 

 

 
 

tekście do 
rysunków 
 

 

Słuchanie 
 

 potrafi wyszukać 
w nagraniu 
niewiele 
informacji 
służących 
uzupełnieniu 
profilu sławnej 
paraolimpijki 

 potrafi wyszukać 
w nagraniu tylko 
niewielką  część 
szczegółowych 
informacji 
służących 
zakreśleniu w 
zadaniu 
odpowiedzi 
zgodnych z 
treścią nagrania 
(wielokrotny 
wybór) 

 bardzo prostym 
językiem 
odpowiada na 
szczegółowe 
pytania do 
nagrania 

 stara się zapisać ze 
słuchu zwroty 
występujące w 
nagraniu, ale 
popełnia liczne 
błędy na poziomie 
ortografii, leksyki i 
struktur. 

 słabo rozumie 
ogólną treść 

 potrafi wyszukać 
w nagraniu część 
informacji 
służących 
uzupełnieniu 
profilu sławnej 
paraolimpijki 

 potrafi wyszukać 
w nagraniu ok. 
połowy 
szczegółowych 
informacji 
służących 
zakreśleniu w 
zadaniu 
odpowiedzi 
zgodnych z 
treścią nagrania 
(wielokrotny 
wybór) 

 prostym językiem 
odpowiada na 
szczegółowe 
pytania do nagrania 

 stara się zapisać ze 
słuchu zwroty 
występujące w 
nagraniu, ale 
popełnia błędy na 
poziomie ortografii, 
leksyki i struktur. 

 rozumie ogólną 
treść dialogu, ale 
jeszcze czasem się 
gubi w 
numerowaniu 
pojawiających się 

 potrafi wyszukać 
w nagraniu 
prawie wszystkie 
informacje 
służące 
uzupełnieniu 
profilu sławnej 
paraolimpijki 

 potrafi wyszukać 
w nagraniu 
większość 
szczegółowych 
informacji 
służących 
zakreśleniu w 
zadaniu 
odpowiedzi 
zgodnych z 
treścią nagrania 
(wielokrotny 
wybór) 

 dość bogatym 
językiem 
odpowiada na 
szczegółowe 
pytania do nagrania 

 zapisuje ze słuchu 
zwroty występujące 
w nagraniu i 
popełnia nieliczne 
błędy na poziomie 
ortografii, leksyki i 
struktur 

 rozumie ogólną 
treść dialogu, i w 
zasadzie poprawnie 
numeruje kolejność 

 potrafi 
wyszukać w 
nagraniu 
wszystkie 
informacje 
służące 
uzupełnieniu 
profilu sławnej 
paraolimpijki 

 bez problemu 
potrafi 
wyszukać w 
nagraniu 
szczegółowe 
informacje 
służace 
zakreśleniu w 
zadaniu 
odpowiedzi 
zgodnych z 
treścią 
nagrania 
(wielokrotny 
wybór) 

 bogatym 
językiem 
odpowiada na 
szczegółowe 
pytania do 
nagrania 

 zapisuje ze 
słuchu zwroty 
występujące w 
nagraniu i nie 
popełnia błędów 
na poziomie 
ortografii, leksyki 
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dialogu, i często 
gubi się w 
numerowaniu 
pojawiających się 
kolejno w dialogu 
cech sportowców 

 potrafi wychwycić 
niewielką część 
szczegółów z 
nagrania w celu 
uzupełnienia tabeli 
żądanymi 
informacjami 

 

kolejno w dialogu 
cech sportowców 

 potrafi wychwycić 
część szczegółów z 
nagrania w celu 
uzupełnienia tabeli 
żądanymi 
informacjami 

 
 

wymienianych w 
dialogu cech 
sportowców 

 potrafi wychwycić 
większość 
szczegółów z 
nagrania w celu 
uzupełnienia tabeli 
żądanymi 
informacjami 

 
 

 

i struktur 

 rozumie ogólną 
treść dialogu, i 
poprawnie 
numeruje 
kolejność 
wymienianych w 
dialogu cech 
sportowców 

 potrafi wychwycić 
wszystkie 
szczegóły z 
nagrania w celu 
uzupełnienia 
tabeli żądanymi 
informacjami 

Czytanie 
 

 z dużą pomocą 
nauczyciela 
dokonuje wyboru 
właściwych 
rodzajników w 
tekście 

 z dużą pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje w 
tekście informacje 
pozwalające 
uzupełnić luki 
nazwami 
odpowiednich miast 
olimpijskich 

 z dużą pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia tekst 
właściwymi formami 
słów - po 
przeczytaniu tekstu 
źródłowego 

 powoli i rzadko 
poprawnie 
wyszukuje w 

 z pewną pomocą 
nauczyciela 
dokonuje wyboru 
właściwych 
rodzajników w 
tekście 

 z pewną pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje w 
tekście informacje 
pozwalające 
uzupełnić luki 
nazwami 
odpowiednich miast 
olimpijskich 

 z pewną pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia tekst 
właściwymi formami 
słów - po 
przeczytaniu tekstu 
źródłowego 

 powoli i nie zawsze 
poprawnie 
wyszukuje w 

 prawie 
samodzielnie 
dokonuje wyboru 
właściwych 
rodzajników w 
tekście 

 prawie 
samodzielnie 
wyszukuje w 
tekście informacje 
pozwalające 
uzupełnić w tekście 
luki nazwami 
odpowiednich miast 
olimpijskich  

 prawie 
samodzielnie 
uzupełnia tekst 
właściwymi formami 
słów - po 
przeczytaniu tekstu 
źródłowego 

 sprawnie i zwykle 
poprawnie 
wyszukuje w 

 samodzielnie 
dokonuje wyboru 
właściwych 
rodzajników w 
tekście 

 samodzielnie 
wyszukuje w 
tekście 
informacje 
pozwalające 
uzupełnić w 
tekście luki 
nazwami 
odpowiednich 
miast olimpijskich  

 samodzielnie 
uzupełnia tekst 
właściwymi 
formami słów - po 
przeczytaniu 
tekstu 
źródłowego 

 sprawnie i 
poprawnie 
wyszukuje w 
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tekście informacje 
pozwalające na 
wybranie 
właściwych 
odpowiedzi w 
zadaniu 
(wielokrotny wybór) 

 układa bardzo 
proste pytania do 
tekstu i bardzo 
prostym językiem 
odpowiada na 
pytania innego 
ucznia do tego 
tekstu 

 czasami poprawnie 
uzupełnia luki w 
tekście o polowaniu 
na lisy podanymi 
zwrotami 

 z pomocą 
nauczyciela potrafi 
wyszukać w tekście 
część informacji 
niezbędnych do 
wybrania 
odpowiedzi 
zgodnych z treścią 
tekstu (technika: 
wielokrotny wybór) 
 

 

tekście informacje 
pozwalające na 
wybranie 
właściwych 
odpowiedzi w 
zadaniu 
(wielokrotny wybór) 

 układa proste 
pytania do tekstu i 
prostym językiem 
odpowiada na 
pytania innego 
ucznia do tego 
tekstu 

 często  poprawnie 
uzupełnia luki w 
tekście o polowaniu 
na lisy podanymi 
zwrotami 

 z pomocą 
nauczyciela potrafi 
wyszukać w tekście 
wiele informacji 
niezbędnych do 
wybrania 
odpowiedzi 
zgodnych z treścią 
tekstu (technika: 
wielokrotny wybór) 
 

 

tekście informacje 
pozwalające na 
wybranie 
właściwych 
odpowiedzi w 
zadaniu 
(wielokrotny wybór) 

 układa 
szczegółowe 
pytania do tekstu i 
dość bogatym 
językiem 
odpowiada na 
pytania innego 
ucznia do tego 
tekstu 

 zazwyczaj 
poprawnie 
uzupełnia luki w 
tekście o polowaniu 
na lisy podanymi 
zwrotami 

 potrafi samodzielnie 
wyszukać w tekście 
większość 
informacji 
niezbędnych do 
wybrania 
odpowiedzi 
zgodnych z treścią 
tekstu (technika: 
wielokrotny wybór) 
 

 

tekście 
informacje 
pozwalające na 
wybranie 
właściwych 
odpowiedzi w 
zadaniu 
(wielokrotny 
wybór) 

 układa 
szczegółowe I 
rozbudowane 
pytania do tekstu 
i bogatym 
językiem 
odpowiada na 
pytania innego 
ucznia do tego 
tekstu 

 poprawnie 
uzupełnia luki w 
tekście o 
polowaniu na lisy 
podanymi 
zwrotami 

 potrafi 
samodzielnie 
wyszukać w 
tekście wszystkie  
informacje 
niezbędne do 
wybrania 
odpowiedzi 
zgodnych z 
treścią tekstu 
(technika: 
wielokrotny 
wybór) 

 

Pisanie 
 

 z  pomocą 
nauczyciela planuje 

 z pewną pomocą 
nauczyciela planuje 

 na ogół  
samodzielnie 

 samodzielnie 
planuje artykuł 
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artykuł 
publicystyczny 

 ze znaczącą 
pomocą 
nauczyciela pisze 
artykuł 
publicystyczny na 
podany temat, 
korzystając  z 
podanych 
wskazówek 

 wypowiedz nie 
spełnia większości 
kryteriów typowych 
dla artykułu. Liczne 
błędy językowe 
często zakłócają 
komunikatywność 
wypowiedzi. 

artykuł 
publicystyczny 

 z  pomocą 
nauczyciela pisze 
artykuł 
publicystyczny na 
podany temat, 
korzystając  z 
podanych 
wskazówek 

 wypowiedz nie 
spełnia niektórych 
kryteriów typowych 
dla artykułu. Dość 
liczne błędy 
językowe czasem 
zakłócają 
komunikatywność 
wypowiedzi. 
 

planuje artykuł 
publicystyczny 

 na ogół 
samodzielnie pisze 
artykuł 
publicystyczny na 
podany temat, 
korzystając  z 
podanych 
wskazówek 

 wypowiedz  spełnia 
większość kryteriów 
typowych dla 
artykułu. 
Sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikatywności  
wypowiedzi. 
 
 

publicystyczny 

 samodzielnie 
pisze artykuł 
publicystyczny na 
podany temat, 
korzystając  z 
podanych 
wskazówek 

 wypowiedz  
spełnia wszystkie 
kryteria typowe 
dla artykułu. Nie 
popełnia błędów  
językowych  
zakłócających 
komunikatywność  
wypowiedzi. 
 

 

Mówienie/Wymowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 w bardzo 
prostych 
słowach opisuje 
ilustrację i 
odpowiada na 
związane z nią 
pytania 

 niezbyt 
poprawnie 
wypowiada się 
na temat 
sportów, w 
których lubi 
uczestniczyć i 
które lubi 
oglądać  

 z dużą pomocą  
nauczyciela 
opisuje 
podobieństwa i 

 w prostych 
słowach opisuje 
ilustrację i 
odpowiada na 
związane z nią 
pytania 

 w miarę 
poprawnie 
wypowiada się 
na temat 
sportów, w 
których lubi 
uczestniczyć i 
które lubi 
oglądać  

 z pomocą 
nauczyciela 
opisuje 
podobieństwa i 
różnice między 

 dosyć szczegółowo 
opisuje ilustrację i 
odpowiada na 
związane z nią 
pytania 

 dosyć poprawnie 
wypowiada się na 
temat sportów, w 
których lubi 
uczestniczyć i które 
lubi oglądać  

 dosyć swobodnie  
opisuje 
podobieństwa i 
różnice między 
olimpiadą a 
paraolimpiadą 

 prezentuje wybrane 
przez siebie miasto 
– organizatora 

 szczegółowo 
opisuje ilustrację i 
odpowiada na 
związane z nią 
pytania 

 poprawnie 
wypowiada się na 
temat sportów, w 
których lubi 
uczestniczyć i 
które lubi oglądać  

 swobodnie  
opisuje 
podobieństwa i 
różnice między 
olimpiadą a 
paraolimpiadą 

 prezentuje 
wybrane przez 
siebie miasto – 
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różnice między 
olimpiadą a 
paraolimpiadą 

 bardzo 
prostymi 
słowami 
prezentuje 
wybrane przez 
siebie miasto – 
organizatora 
olimpiad, ale 
ma problem z 
uzasadnieniem  
uzasadnia swój 
wybór swojego 
wyboru 

 bardzo prostym 
językiem 
opisuje 
podobieństwa i 
różnice między 
sportami na 
podstawie 
ilustracji 

 zadaje bardzo 
proste pytania i 
bardzo prostym 
językiem 
odpowiada na 
pytania 
dotyczące 
podobieństw i 
różnic między 
sportami z 
wykorzystanie
m niektórych 
podanych 
zwrotów 

 potrafi w 
bardzo 
prostych 

olimpiadą a 
paraolimpiadą 

 prostymi 
słowami 
prezentuje 
wybrane przez 
siebie miasto – 
organizatora 
olimpiady I w 
pewnym 
stopniu 
uzasadnia swój 
wybór 

 prostym 
językiem 
opisuje 
podobieństwa i 
różnice między 
sportami na 
podstawie 
ilustracji 

 zadaje proste 
pytania i 
prostym 
językiem 
odpowiada na 
pytania 
dotyczące 
podobieństw i 
różnic między 
sportami z 
wykorzystanie
m niektórych 
podanych 
zwrotów 

 potrafi w 
prostych 
słowach i z 
pomocą 
nauczyciela 
odpowiedzieć 

olimpiady i 
uzasadnia swój 
wybór, stosując 
bogate dosyć 
słownictwo 

 urozmaiconym 
językiem opisuje 
podobieństwa i 
różnice między 
sportami na 
podstawie ilustracji 

 płynnie zadaje 
pytania i odpowiada 
na pytania 
dotyczące 
podobieństw i 
różnic między 
sportami z 
wykorzystaniem 
większości  
podanych zwrotów 

 potrafi na ogół 
samodzielnie, 
używając dość 
urozmaiconego 
słownictwa i 
struktur  
odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
sportów 
ekstremalnych 

 samodzielnie  
realizuje zadanie 
maturalne  1. 
Prowadzi rozmowę, 
w której porusza 
wszystkie kwestie w 
poleceniu,  
rozwijając 
większość  z nich. 
Sporadyczne  błędy 

organizatora 
olimpiady i 
uzasadnia swój 
wybór, stosując 
bogate 
słownictwo 

 bogatym 
językiem opisuje 
podobieństwa i 
różnice między 
sportami na 
podstawie 
ilustracji 

 płynnie zadaje 
pytania i 
odpowiada na 
pytania 
dotyczące 
podobieństw i 
różnic między 
sportami z 
wykorzystaniem 
wszystkich 
podanych 
zwrotów 

 potrafi 
samodzielnie, 
używając 
bogatego 
słownictwa i 
struktur 
odpowiedzieć na 
pytania 
dotyczące 
sportów 
ekstremalnych 

 samodzielnie  
realizuje zadanie 
maturalne  1. 
Prowadzi 
rozmowę, w 
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Środki językowe 
 

słowach i z 
pomocą 
nauczyciela 
odpowiedzieć 
na pytania 
dotyczące 
sportów 
ekstremalnych  

 z duża pomocą 
nauczyciela 
realizuje 
zadanie 
maturalne 1. Z 
trudem 
prowadzi 
rozmowę, w 
której porusza 
część kwestii w 
poleceniu, nie 
rozwijając 
żadnej z nich. 
Liczne błędy 
językowe 
często 
zakłócają 
komunikację 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje 
zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie 
i odpowiada na 
niektóre 
pytania, nie 
rozwijając 
żadnego z nich. 
Liczne błędy 
językowe 
często 
zakłócają 

na pytania 
dotyczące 
sportów 
ekstremalnych 

 z pewną 
pomocą 
realizuje 
zadanie 
maturalne 1. Z 
pewnym  
trudem 
prowadzi 
rozmowę, w 
której porusza 
większość 
kwestii w 
poleceniu,  
rozwijając 
niektóre z nich. 
Dość  liczne 
błędy językowe 
czasem  
zakłócają 
komunikację 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje 
zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie 
i odpowiada na 
większość 
pytań,  
rozwijając 
niektóre z nich. 
Dość liczne 
błędy językowe 
czasami 
zakłócają 
komunikację 

 z  pomocą 

językowe nie  
zakłócają 
komunikacji 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając 
większość z nich. 
Sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 3. 
Wybiera jedną 
opcję i odrzuca 
pozostałe.  
Argumentuje  swoje 
wybory.  Rozwija  
większość 
argumentów. 
Sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji. 

 samodzielnie 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 

której porusza i 
rozwija wszystkie 
kwestie w 
poleceniu,  Nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie 
pytania, 
rozwijając je.  Nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 3. 
Wybiera jedną 
opcję i odrzuca 
pozostałe.  
Argumentuje  
swoje wybory.  
Rozwija  
wszystkie z nich. 
Nie popełnia 
błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 samodzielnie 
wybiera 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 
fragmentu w 
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komunikację 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje 
zadanie 
maturalne 3.  
Wybiera jedną 
opcję i odrzuca 
pozostałe. Z 
trudem 
argumentuje   
swoje wybory. 
Nie rozwija 
argumentów. 
Liczne błędy 
językowe 
często 
zakłócają 
komunikację. 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera 
częściowo 
poprawnie 
opcje, które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi 
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie 
zdania 

nauczyciela 
realizuje 
zadanie 
maturalne 3. 
Wybiera jedną 
opcję i odrzuca 
pozostałe. Z 
trudem 
argumentuje  
swoje wybory.  
Rozwija  tylko 
niektóre 
argumenty. 
Dość liczne 
błędy językowe 
czasem 
zakłócają 
komunikację. 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera na ogół 
poprawnie 
opcje, które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi 
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie 
zdania 
wyjściowego, 
nie  

wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi 
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego,  
zachowując na ogół 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
wpisywanych 
części zdania 

 samodzielnie 
uzupełnia luki w 
tekście 
przekształcając   
wyrazy z ramki  
zachowując na ogół 
poprawność 
gramatyczną i 
ortograficzną 
wpisywanych 
wyrazów 

 samodzielnie 
uzupełnia na ogół 
poprawnie 
minidialogi 

 
 

nawiasie 

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi 
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego,  
zachowując  
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
wpisywanych 
części zdania 

 samodzielnie 
uzupełnia luki w 
tekście 
przekształcając   
wyrazy z ramki  
zachowując  
poprawność 
gramatyczną i 
ortograficzną 
wpisywanych 
wyrazów 

 samodzielnie i 
poprawnie 
uzupełnia 
minidialogi. 
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wyjściowego, 
nie  
zachowując 
często 
poprawności 
ortograficznej i 
gramatycznej 
wpisywanych 
części zdania 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia luki w 
tekście 
przekształcając   
wyrazy z ramki 
nie zachowując 
często 
poprawności 
gramatycznej i 
ortograficznej 
wpisywanych 
wyrazów 

 z pomocą 
nauczyciela 
częściowo 
poprawnie 
uzupełnia 
minidialogi. 

zachowując 
czasami 
poprawności 
ortograficznej i 
gramatycznej 
wpisywanych 
części zdania 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia luki w 
tekście 
przekształcając   
wyrazy z ramki 
nie zachowując 
czasami 
poprawności 
gramatycznej i 
ortograficznej 
wpisywanych 
wyrazów 

 z pomocą 
nauczyciela na 
ogół poprawnie 
uzupełnia 
minidialogi. 
 
 

 
 
 
MODULE 7: CAREERS AND EDUCATION 
 
Zakres tematów: Praca 
Strategie: Relacjonowanie 
Kultura: Charles Dickens’ Nicholas Nickleby 

 

Ogólne cele 
kształcenia 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Matura w Module 7 
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Gramatyka 
 

 z dużą pomocą 
nauczyciela łączy 
dwa zdania w jedno 
za pomocą zaimków 
względnych 

 słabo zna zasady 
stosowania 
zaimków 
względnych i 
przecinków w 
zdaniach 
podrzędnych 
przydawkowych 
niedefiniujących, i 
ma jeszcze spore 
problemy ze 
stosowaniem tych 
zasad w praktyce  

 z pewną pomocą 
nauczyciela łączy 
dwa zdania w jedno 
za pomocą zaimków 
względnych 

 zna zasady 
stosowania 
zaimków 
względnych i 
przecinków w 
zdaniach 
podrzędnych 
przydawkowych 
niedefiniujących, ale 
ma jeszcze pewne 
problemy ze 
stosowaniem tych 
zasad w praktyce  

 

 prawie samodzielnie 
łączy dwa zdania w 
jedno za pomocą 
zaimków 
względnych 

 zna zasady 
stosowania 
zaimków 
względnych i 
przecinków w 
zdaniach 
podrzędnych 
przydawkowych 
niedefiniujących i 
zazwyczaj 
poprawnie stosuje 
te zasady w 
praktyce  
 

 

 samodzielnie łączy 
dwa zdania w jedno 
za pomocą zaimków 
względnych 

 zna zasady 
stosowania 
zaimków 
względnych i 
przecinków w 
zdaniach 
podrzędnych 
przydawkowych 
niedefiniujących i 
poprawnie stosuje 
te zasady w 
praktyce  
 
 

 

Podręcznik 
Czytanie:  
str. 103, zad. 9 
(rozpoznawanie struktur 
leksykalno-
gramatycznych); str. 
105, zad. 7 
(rozpoznawanie struktur 
leksykalno 
gramatycznych ); str. 
106, zad. 4  ( True / 
False); str. 110, ćw. 3 
(wielokrotny wybór) 
 
Repetytorium: 
Słownictwo, str. 114 , 
zad. 1- 5 
Strategie – 
relacjonowanie 
Egzamin ustny, str. 116, 
zad. 1-3 
 

Leksyka 
 

 z dużą pomocą 
nauczyciela 
definiuje różnicę w 
znaczeniu dwóch 
słów o tym samym 
rdzeniu, ale innych 
przyrostkach 

 z dużą pomocą 
nauczyciela 
zastępuje definicję 
słowa właściwym 
słowem 

 potrafi dopasować 
zawody do niewielu 
cech opisujących je 
(przymiotników)  

 stara się, ale ma 
duże problemy z 
dopasowaniem słów 
wyróżnionych w 

 z pewną pomocą 
nauczyciela 
definiuje różnicę w 
znaczeniu dwóch 
słów o tym samym 
rdzeniu, ale innych 
przyrostkach 

 z  pewną pomocą 
nauczyciela 
zastępuje definicję 
słowa właściwym 
słowem 

 potrafi dopasować 
zawody ok. połowy 
do części cech 
opisujących je 
(przymiotników)  

 stara się, ale ma 
pewne problemy z 
dopasowaniem słów 

 prawie samodzielnie 
definiuje różnicę w 
znaczeniu dwóch 
słów o tym samym 
rdzeniu, ale innych 
przyrostkach 

 zwykle poprawnie 
zastępuje definicję 
słowa właściwym 
słowem 

 potrafi dopasować 
zawody do 
większości 
opisujących je cech 
(przymiotników)  

 zwykle poprawnie 
dopasowuje słowa 
wyróżnione w 
tekście do ich 
definicji 

 samodzielnie 
definiuje różnicę w 
znaczeniu dwóch 
słów o tym samym 
rdzeniu, ale innych 
przyrostkach 

 poprawnie 
zastępuje definicję 
słowa właściwym 
słowem 

 potrafi dopasować 
zawody do 
wszystkich 
opisujących je cech 
(przymiotników)  

 poprawnie 
dopasowuje słowa 
wyróżnione w 
tekście do ich 
definicji 
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tekście do ich 
definicji 

 poprawnie tworzy 
niewielką część 
kolokacji z 
czasownikami ‘do’ i 
‘make’ ćwiczonych 
w zadaniu 

wyróżnionych w 
tekście do ich 
definicji 

 poprawnie tworzy 
ok. połowy kolokacji 
z czasownikami ‘do’ 
i ‘make’ ćwiczonych 
w zadaniu 

  
 

 poprawnie tworzy 
prawie wszystkie 
kolokacje z 
czasownikami ‘do’ i 
‘make’ ćwiczonymi 
w zadaniu 

 

 poprawnie tworzy 
wszystkie kolokacje 
z czasownikami ‘do’ 
i ‘make’ ćwiczonymi 
w zadaniu 

 
 
 

Słuchanie 
 

 potrafi wyłowić z 
nagrania niewielką 
część  informacji 
dot. ogólnego 
kontekstu nagrania 

 potrafi wychwycić 
niewielką część  
informacji 
szczegółowych i ma 
problemy z 
określeniem, czy 
zdania w zadaniu są 
zgodnie z treścią 
nagrania, czy nie 
(technika prawda / 
fałsz) 

 potrafi uzupełnić 
tylko niewielką 
część notatki 
usłyszanymi w 
nagraniu 
informacjami 

 uzupełnia 
poprawnie tylko 
niewielką część 
pytań z nagrania 
zwrotami z ramki 

 w niewielkim stopniu 
rozumie ogólny 
kontekst 
wysłuchanej 

 potrafi wyłowić z 
nagrania część 
informacje dot. 
ogólnego kontekstu 
nagrania 

 potrafi wychwycić 
pewną część 
informacji 
szczegółowych i w 
pewnym stopniu 
określić, czy zdania 
w zadaniu są 
zgodnie z treścią 
nagrania, czy nie 
(technika prawda / 
fałsz) 

 potrafi uzupełnić 
tylko pewną część 
notatki usłyszanymi 
w nagraniu 
informacjami 

 uzupełnia 
poprawnie tylko 
część pytań z 
nagrania zwrotami z 
ramki 

 w pewnym stopniu 
rozumie ogólny 
kontekst 
wysłuchanej 
rozmowy 

 potrafi wyłowić z 
nagrania prawie 
wszystkie informacje 
dot. ogólnego 
kontekstu nagrania 

 potrafi wychwycić 
prawie wszystkie 
informacje 
szczegółowe i w 
większości 
przypadków 
określić, czy zdania 
w zadaniu są 
zgodnie z treścią 
nagrania, czy nie 
(technika prawda / 
fałsz) 

 prawie całkowicie 
uzupełnia notatkę 
usłyszanymi w 
nagraniu 
informacjami 

 uzupełnia 
poprawnie 
większość pytań  z 
nagrania zwrotami z 
ramki 

 w zasadzie rozumie 
ogólny kontekst 
wysłuchanej 
rozmowy 

 potrafi wyłowić z 
nagrania wszystkie 
informacje dot. 
ogólnego kontekstu 
nagrania 

 potrafi wychwycić 
wszystkie informacje 
szczegółowe i 
określić, czy zdania 
w zadaniu są 
zgodnie z treścią 
nagrania, czy nie 
(technika prawda / 
fałsz) 

 całkowicie uzupełnia 
notatkę usłyszanymi 
w nagraniu 
informacjami 

 uzupełnia 
poprawnie 
wszystkie pytania z 
nagrania zwrotami z 
ramki 

 bez problemu 
rozumie ogólny 
kontekst 
wysłuchanej 
rozmowy 

 potrafi wyłowić z 
nagrania wszystkie 
informacje 
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rozmowy 

 potrafi wyłowić z 
nagrania niewielką 
część informacji 
szczegółowych  

 czasami poprawnie 
zaznacza 
odpowiedzi 
odpowiadające 
treści nagrania 
(wielokrotny wybór). 

 

 potrafi wyłowić z 
nagrania pewną 
część informacji 
szczegółowych  

 często poprawnie 
zaznacza 
odpowiedzi 
odpowiadające 
treści 
nagrania(wielokrotn
y wybór). 

 potrafi wyłowić z 
nagrania większość 
informacji 
szczegółowych 

 na ogół poprawnie 
zaznacza 
odpowiedzi 
odpowiadające 
treści nagrania 
(wielokrotny wybór). 

 

szczegółowe 

 poprawnie zaznacza 
odpowiedzi 
odpowiadające 
treści nagrania 
(wielokrotny wybór). 

 
 

Czytanie 
 

 

 z  dużą pomocą 
nauczyciela 
znajduje określone 
informacje w 
przeczytanym 
tekście i odpowiada 
na związane z nim 
pytania  

 czasami poprawnie 
uzupełnia luki w 
tekście właściwymi 
słowami (technika: 
wielokrotny wybór) 

 z wydatną pomocą 
nauczyciela określa 
kolejność ilustracji 
pokazujących różne 
czynności ‘butlera’ 
zgodnie z 
kolejnością, w jakiej 
pojawiają się w 
tekście 

 czasami poprawnie 
określa, czy zdania 
podane w zadaniu 
są zgodne z treścią 
tekstu, czy nie 
(technika: prawda / 

 

 z pewną pomocą 
nauczyciela 
znajduje określone 
informacje w 
przeczytanym 
tekście i odpowiada 
na związane z nim 
pytania  

 często poprawnie 
uzupełnia luki w 
tekście właściwymi 
słowami (technika: 
wielokrotny wybór) 

 z pewną pomocą 
nauczyciela określa 
kolejność ilustracji 
pokazujących różne 
czynności ‘butlera’ 
zgodnie z 
kolejnością, w jakiej 
pojawiają się w 
tekście 

 często poprawnie 
określa, czy zdania 
podane w zadaniu 
są zgodne z treścią 
tekstu, czy nie 
(technika: prawda / 

 

 prawie samodzielnie 
znajduje określone 
informacje w 
przeczytanym 
tekście i odpowiada 
na związane z nim 
pytania 

 zazwyczaj 
poprawnie 
uzupełnia luki w 
tekście właściwymi 
słowami (technika: 
wielokrotny wybór) 

 w zasadzie 
poprawnie określa 
kolejność ilustracji 
pokazujących różne 
czynności ‘butlera’ 
zgodnie z 
kolejnością, w jakiej 
pojawiają się w 
tekście 

 prawie bezbłędnie 
określa, czy zdania 
podane w zadaniu 
są zgodne z treścią 
tekstu, czy nie 
(technika: prawda / 

 

 samodzielnie 
znajduje określone 
informacje w 
przeczytanym 
tekście i odpowiada 
na związane z nim 
pytania 

 poprawnie 
uzupełnia luki w 
tekście właściwymi 
słowami (technika: 
wielokrotny wybór) 

 poprawnie określa 
kolejność ilustracji 
pokazujących różne 
czynności ‘butlera’ 
zgodnie z 
kolejnością, w jakiej 
pojawiają się w 
tekście 

 bezbłędnie określa, 
czy zdania podane 
w zadaniu są 
zgodne z treścią 
tekstu, czy nie 
(technika: prawda / 
fałsz)\ 

 rozumie wszystkie 
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fałsz) 

 rozumie niewielką 
część informacji z 
tekstu o Charlesie 
Dickensie 

 potrafi wyszukać  w 
tekście niewielką 
część konkretnych 
informacji o 
bohaterach 

 z  dużą pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje 
informacje 
szczegółowe w celu 
wybrania 
odpowiedzi 
zgodnych z treścią 
tekstu 
 

fałsz) 

 rozumie pewną 
część informacji z 
tekstu o Charlesie 
Dickensie 

 potrafi wyszukać w 
tekście ok. połowy 
konkretnych 
informacji o 
bohaterach 

 z pewną pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje 
informacje 
szczegółowe w celu 
wybrania 
odpowiedzi 
zgodnych z treścią 
tekstu 
 

fałsz)\ 

 rozumie prawie 
wszystkie informacje 
z tekstu o Charlesie 
Dickensie 

 potrafi wyszukać w 
tekście prawie 
wszystkie konkretne 
informacje o 
bohaterach 

 prawie samodzielnie 
wyszukuje 
informacje 
szczegółowe w celu 
wybrania 
odpowiedzi 
zgodnych z treścią 
tekstu 

 

informacje z tekstu 
o Charlesie 
Dickensie 

 potrafi wyszukać w 
tekście wszystkie 
konkretne 
informacje o 
bohaterach 

 samodzielnie 
wyszukuje 
informacje 
szczegółowe w celu 
wybrania 
odpowiedzi 
zgodnych z treścią 
tekstu 
 

 

Pisanie 
 

 ma duże problemy z 
przyporządkowanie
m nagłówków do 
kolejnych akapitów 
podania o pracę  

 zachowuje ćwiczoną 
strukturę listu, ale 
ma duże problemy z 
zastosowaniem 
rejestru listu 
formalnego 

 z pomocą 
nauczyciela pisze 
list  motywacyjny w 
sprawie przyznania 
stypendium. Nie 
spełnia większości 
kryteriów  
charakterystycznych 
dla tego typu 
wypowiedzi. 

 ma pewne problemy 
z 
przyporządkowanie
m nagłówków do 
kolejnych akapitów 
podania o pracę  

 zachowuje ćwiczoną 
strukturę listu, ale 
ma pewne problemy 
z zastosowaniem 
rejestru listu 
formalnego 

 z pomocą 
nauczyciela pisze 
list  motywacyjny w 
sprawie przyznania 
stypendium. Spełnia  
niektóre kryteria 
charakterystyczne 
dla tego typu 
wypowiedzi. 

 prawie nie ma 
problemów z 
przyporządkowanie
m nagłówków do 
kolejnych akapitów 
podania o pracę  

 zachowuje ćwiczoną 
strukturę listu oraz w 
zasadzie poprawnie 
stosuje rejestr listu 
formalnego 

 samodzielnie  pisze 
list  motywacyjny w 
sprawie przyznania 
stypendium. Spełnia  
większość kryteriów 
charakterystycznych 
dla tego typu 
wypowiedzi. 
Popełnia 
sporadyczne  błędy 

 nie ma problemów z 
przyporządkowanie
m nagłówków do 
kolejnych akapitów 
podania o pracę  

 zachowuje ćwiczoną 
strukturę listu oraz 
poprawnie stosuje 
rejestr listu 
formalnego 

 samodzielnie  pisze 
list  motywacyjny w 
sprawie przyznania 
stypendium. Spełnia  
wszystkie  kryteria 
charakterystyczne 
dla tego typu 
wypowiedzi. Nie  
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
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Popełnia liczne 
błędy językowe 
zakłócające często 
komunikatywność 
wypowiedzi. 

Popełnia  błędy 
językowe 
zakłócające 
czasami 
komunikatywność 
wypowiedzi. 
 

 

językowe nie 
zakłócające 
komunikatywności 
wypowiedzi. 
 

 

komunikatywność 
wypowiedzi. 
 

 

Mówienie 
/ Wymowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje 
zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
niektóre pytania, 
nie rozwijając 
żadnego z nich. 
Liczne błędy 
językowe często 
zakłócają 
komunikację 

 tworzy bardzo 
proste definicje 
słów z użyciem 
zaimków 
względnych 

 zna zasady 
stosowania 
intonacji w 
pytaniach 
ogólnych i 
szczegółowych, 
stara się  je 
zrealizować 
powtarzając za 
wzorem, ale ma 
jeszcze duże  
problemy z 
zastosowaniem 
tych zasad w 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje 
zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
większość 
pytań,  
rozwijając 
niektóre z nich. 
Dość liczne 
błędy językowe 
czasami 
zakłócają 
komunikację 

 tworzy proste 
definicje słów z 
użyciem 
zaimków 
względnych 

 zna zasady 
stosowania 
intonacji w 
pytaniach 
ogólnych i 
szczegółowych, 
potrafi je 
zrealizować za 
wzorem, ale ma 
jeszcze pewne 
problemy z 
zastosowaniem 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając 
większość z nich. 
Sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji 

 tworzy w zasadzie 
pełne definicje słów 
z użyciem zaimkami 
względnych  

 zna zasady 
stosowania intonacji 
w pytaniach 
ogólnych i 
szczegółowych, 
potrafi je 
zrealizować za 
wzorem, i zwykle 
poprawnie stosuje 
te zasady w 
praktyce 

 mówi o swojej 
szkole i nauce, 
używając większości  
ćwiczonych zwrotów 
zawierających 
czasowniki ‘do’ i 

 samodzielnie 
realizuje 
zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie 
pytania, 
rozwijając je.  
Nie popełnia 
błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację 

 tworzy pełne 
definicje słów z 
użyciem 
zaimkami 
względnych  

 zna zasady 
stosowania 
intonacji w 
pytaniach 
ogólnych i 
szczegółowych, 
potrafi je 
zrealizować za 
wzorem, i 
poprawnie 
stosuje te 
zasady w 
praktyce 

 mówi o swojej 
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praktyce 

 mówi o swojej 
szkole i nauce 
używając 
niewielkiej 
części 
ćwiczonych 
zwrotów 
zawierających 
czasowniki ‘do’ i 
‘make’ 

 z dużą pomocą 
nauczyciela 
tworzy własne 
odpowiedzi na 
pytania doradcy 
z zadania oraz  
konstruuje 
własne pytania 
jako doradca 
(role-play)  

 na podstawie 
przeczytanego 
tekstu w bardzo 
prosty sposób 
opisuje 
określone 
aspekty 
edukacji za 
czasów 
Dickensa 

 bardzo prostymi 
słowami opisuje 
te same aspekty 
edukacji tak, jak 
się one 
przedstawiają 
obecnie 

 potrafi podać 
przykłady 
obszarów 

tych zasad w 
praktyce 

 mówi o swojej 
szkole i nauce 
używając 
pewnej części 
ćwiczonych 
zwrotów 
zawierających 
czasowniki ‘do’ i 
‘make’ 

 z pewną 
pomocą 
nauczyciela 
tworzy własne 
odpowiedzi na 
pytania doradcy 
z zadania oraz 
konstruuje 
własne pytania 
jako doradca 
(role-play) 

 na podstawie 
przeczytanego 
tekstu w prosty 
sposób opisuje 
określone 
aspekty 
edukacji za 
czasów 
Dickensa 

 prostymi 
słowami opisuje 
te same aspekty 
edukacji tak, jak 
się one 
przedstawiają 
obecnie 

 potrafi podać 
przykłady 
obszarów 

‘make’  

 prawie samodzielnie 
tworzy własne 
odpowiedzi na 
pytania doradcy z 
zadania oraz 
konstruuje własne 
pytania jako 
doradca (role-play) 

 na podstawie 
przeczytanego 
tekstu dosyć 
szczegółowo 
opisuje określone 
aspekty edukacji za 
czasów Dickensa 

 posługując się 
urozmaiconym 
słownictwem i 
złożonymi 
strukturami 
językowymi opisuje 
te same aspekty 
edukacji tak, jak się 
one przedstawiają 
obecnie 

 potrafi podać 
przykłady obszarów 
nieporozumień 
między uczniami a 
ich rodzicami oraz 
zaproponować kilka 
sposobów 
rozwiązywania 
nieporozumień i 
stara się aktywnie 
uczestniczyć w 
dyskusji na ten 
temat 

 samodzielnie  
realizuje zadanie 

szkole i nauce, 
używając 
wszystkich 
ćwiczonych 
zwrotów 
zawierających 
czasowniki ‘do’ i 
‘make’  

 samodzielnie 
tworzy własne 
odpowiedzi na 
pytania doradcy 
z zadania oraz 
konstruuje 
własne pytania 
jako doradca 
(role-play) 

 na podstawie 
przeczytanego 
tekstu bardzo 
szczegółowo 
opisuje 
określone 
aspekty 
edukacji za 
czasów 
Dickensa 

 posługując się 
bogatym 
słownictwem i 
złożonymi 
strukturami 
językowymi 
opisuje te same 
aspekty 
edukacji tak, jak 
się one 
przedstawiają 
obecnie 

 potrafi podać 
przykłady 
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Środki językowe 
 

nieporozumień 
między 
uczniami a ich 
rodzicami oraz 
zaproponować 
kilka sposobów 
rozwiązywania 
nieporozumień, 
ale ma jeszcze 
duży problem z 
włączeniem się 
do dyskusji na 
ten temat 

 z duża pomocą 
nauczyciela 
realizuje 
zadanie 
maturalne 1. Z 
trudem 
prowadzi 
rozmowę, w 
której porusza 
część kwestii w 
poleceniu, nie 
rozwijając 
żadnej z nich. 
Liczne błędy 
językowe często 
zakłócają 
komunikację 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera 
częściowo 
poprawnie 
opcje, które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 z pomocą 

nieporozumień 
między 
uczniami a ich 
rodzicami oraz 
zaproponować 
kilka sposobów 
rozwiązywania 
nieporozumień, 
ale ma jeszcze 
pewien problem 
z włączeniem 
się do dyskusji 
na ten temat 

 z pewną 
pomocą 
nauczyciela 
realizuje 
zadanie 
maturalne 1. Z 
pewnym  
trudem 
prowadzi 
rozmowę, w 
której porusza 
większość 
kwestii w 
poleceniu,  
rozwijając 
niektóre z nich. 
Dość  liczne 
błędy językowe 
czasem  
zakłócają 
komunikację 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera na ogół 
poprawnie 
opcje, które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 

maturalne  1. 
Prowadzi rozmowę, 
w której porusza 
wszystkie kwestie w 
poleceniu,  
rozwijając 
większość  z nich. 
Sporadyczne  błędy 
językowe nie  
zakłócają 
komunikacji 

 samodzielnie 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi 
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego,  
zachowując na ogół 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
wpisywanych części 
zdania 

 samodzielnie 
uzupełnia luki w 
tekście 
przekształcając   
wyrazy z ramki  

obszarów 
nieporozumień 
między 
uczniami a ich 
rodzicami oraz 
zaproponować 
kilka sposobów 
rozwiązywania 
nieporozumień i 
bez problemu 
uczestniczy w 
dyskusji na ten 
temat 

 samodzielnie  
realizuje 
zadanie 
maturalne  1. 
Prowadzi 
rozmowę, w 
której porusza i 
rozwija 
wszystkie 
kwestie w 
poleceniu,  Nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację 

 samodzielnie 
wybiera 
poprawnie 
opcje, które są 
tłumaczeniem 
fragmentu w 
nawiasie 

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
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nauczyciela 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi 
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie 
zdania 
wyjściowego, 
nie  zachowując 
często 
poprawności 
ortograficznej i 
gramatycznej 
wpisywanych 
części zdania 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia luki w 
tekście 
przekształcając   
wyrazy z ramki 
nie zachowując 
często 
poprawności 
gramatycznej i 
ortograficznej 
wpisywanych 
wyrazów 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera 
częściowo 
poprawnie opcje 
zastępujące 
zaznaczony 
fragment. 
 

podanego w 
nawiasie 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi 
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie 
zdania 
wyjściowego, 
nie  zachowując 
czasami 
poprawności 
ortograficznej i 
gramatycznej 
wpisywanych 
części zdania 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia luki w 
tekście 
przekształcając   
wyrazy z ramki 
nie zachowując 
czasami 
poprawności 
gramatycznej i 
ortograficznej 
wpisywanych 
wyrazów 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje 
zastępujące 
zaznaczony 

zachowując na ogół 
poprawność 
gramatyczną i 
ortograficzną 
wpisywanych 
wyrazów 

 samodzielnie 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje 
zastępujące 
zaznaczony 
fragment. 
 

 
 
 

 
 

 

drukowanymi 
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie 
zdania 
wyjściowego,  
zachowując  
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
wpisywanych 
części zdania 

 samodzielnie 
uzupełnia luki w 
tekście 
przekształcając   
wyrazy z ramki  
zachowując  
poprawność 
gramatyczną i 
ortograficzną 
wpisywanych 
wyrazów 

 samodzielnie 
wybiera na 
poprawnie opcje 
zastępujące 
zaznaczony 
fragment. 
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fragment. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
MODULE 8: WHAT’S ON YOUR MIND? 
 
Zakres tematów: Szkoła 
Strategie: Środki językowe 
Kultura: Where are you from? 

Ogólne cele 
kształcenia 

 

Ocena 
dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Matura w Module 8 

Gramatyka 
 

 zna zasady użycia 
bezokolicznika z ‘to’ 
i formy –ing 
czasownika po 
czasowniku 
głównym, ale ma 
duży problem ze 
stosowaniem tych 
zasad w praktyce 

 zna zasady 
tworzenia strony 
biernej, ale ma 
jeszcze spore 
problemy z 
rozpoznaniem 
właściwej struktury i 
uzupełnianiem luk 

 zna zasady użycia 
bezokolicznika z ‘to’ 
i formy –ing 
czasownika po 
czasowniku 
głównym, ale ma 
pewien problem ze 
stosowaniem tych 
zasad w praktyce 

 zna zasady 
tworzenia strony 
biernej, ale ma 
jeszcze pewne 
problemy z 
rozpoznaniem 
właściwej struktury i 
uzupełnianiem luk 

 zna zasady użycia 
bezokolicznika z ‘to’ 
i formy –ing 
czasownika po 
czasowniku 
głównym, i bez 
większych 
problemów stosuje 
te zasady w 
praktyce 

 zna zasady 
tworzenia strony 
biernej i zazwyczaj 
nie ma problemów 
z rozpoznaniem 
właściwej struktury 
ani z uzupełnianiem 

 zna zasady użycia 
bezokolicznika z ‘to’ 
i formy –ing 
czasownika po 
czasowniku 
głównym, i bez 
problemów stosuje 
te zasady w 
praktyce 

 zna zasady 
tworzenia strony 
biernej i nie ma 
problemów z 
rozpoznaniem 
właściwej struktury 
ani z uzupełnianiem 
luk poprawnymi 

Podręcznik 
Czytanie:  
str. 120, zad. 2 
(dobieranie); str. 121, 
zad. 6 (rozpoznawanie 
struktur leksykalno-
gramatycznych) 

 
Repetytorium: 
Słownictwo,  str. 130 – 
słownictwo i zad. 1 – 5; 
Strategie, środki 
językowe, p. 131, zad. 1-
3; 
Egzamin ustny, str. 132, 
zad. 1-3 
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poprawnymi 
formami 
czasownika (w 
stronie czynnej lub 
biernej) 

 czasami 
prawidłowo 
zastępuje 
czasowniki i zwroty 
czasownikowe 
podanymi 
czasownikami 
frazowymi, i nie do 
końca przyswoił/a 
sobie  teorię 
dotyczącą podziału 
czasowników 
frazowych 

 

poprawnymi 
formami 
czasownika (w 
stronie czynnej lub 
biernej) 

 często prawidłowo 
zastępuje 
czasowniki i zwroty 
czasownikowe 
podanymi 
czasownikami 
frazowymi, i w 
stopniu 
dostatecznym 
przyswoił/a sobie  
teorię dotyczącą 
podziału 
czasowników 
frazowych 

 

luk poprawnymi 
formami 
czasownika (w 
stronie czynnej lub 
biernej) 

 opanował/a teorię 
dotyczącą podziału 
czasowników 
frazowych i 
zazwyczaj 
prawidłowo 
zastępuje 
czasowniki i zwroty 
czasownikowe 
podanymi 
czasownikami 
frazowymi 

 

formami 
czasownika (w 
stronie czynnej lub 
biernej) 

 opanował/a teorię 
dotyczącą podziału 
czasowników 
frazowych i 
prawidłowo 
zastępuje 
czasowniki i zwroty 
czasownikowe 
podanymi 
czasownikami 
frazowymi 

 

Przykładowe typy 
zadań z egzaminu 
pisemnego: str. 80-83 ( 
rozpoznawanie struktur 
leksykalno-
gramatycznych: 
dobieranie, str. 80; 
rozpoznawanie struktur 
leksykalno-
gramatycznych: 
wielokrotny wybór, str. 
81; Pisanie: rozprawka, 
str. 82-83) 

Leksyka 
 

 używa w ćwiczeniu 
czasowników: 
remember, forget i 
remind, ale jeszcze 
często się myli 

 potrafi 
dopasowywać 
definicje do 
niewielkiej części 
słów podkreślonych 
w tekście 

 używa w ćwiczeniu 
czasowników: 
remember, forget i 
remind, ale jeszcze 
czasami się myli 

 potrafi 
dopasowywać 
definicje do części 
słów podkreślonych 
w tekście 

 

 zazwyczaj 
poprawnie używa w 
ćwiczeniu 
czasowników: 
remember, forget i 
rem ind 

 potrafi 
dopasowywać 
definicje do prawie 
wszystkich słów 
podkreślonych w 
tekście 

 

 bezbłędnie używa 
w ćwiczeniu 
czasowników: 
remember, forget i 
rem ind 

 potrafi 
dopasowywać 
definicje do 
wszystkich słów 
podkreślonych w 
tekście 

 

Słuchanie 
 

 rozumie nagranie 
tylko w takim 
stopniu, że potrafi 
rozpoznać nieco 
mniej j niż połowę 
spikerów i podać 
kolejność, w jakiej 
pojawiają się w 

 rozumie nagranie w 
takim stopniu, że 
potrafi rozpoznać 
ok. połowę 
spikerów i podać 
kolejność, w jakiej 
pojawiają się w 
nagraniu. 

 potrafi rozpoznać 
większość spikerów 
w nagraniu i podać 
właściwą kolejność 
ich występowania  

 potrafi prawidłowo 
przyporządkować 
prawie wszystkie 

 potrafi rozpoznać 
wszystkich 
spikerów w 
nagraniu i podać 
właściwą kolejność 
ich występowania  

 potrafi prawidłowo 
przyporządkować 
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nagraniu. 

 potrafi prawidłowo 
przyporządkować 
część  technik 
uczenia się 
odpowiednim 
osobom z nagrania 
(dobieranie) 

 rozumie niewielką 
część brakujących 
słów i uzupełnia 
nimi kwestionariusz 

 słucha nagrania w 
celu ogólnego 
zrozumienia jego 
treści, ale jeszcze 
ma spory problem  
z wyborem wyrażeń  
w zdaniach, które 
wystąpiły w 
nagraniu 

 słucha nagrania w 
celu ogólnego 
zrozumienia jego 
treści, ale jeszcze 
ma spory problem  
z prowadzeniem 
rozmowy 
telefonicznej na 
temat kursu 
językowego. 
 

 potrafi prawidłowo 
przyporządkować 
większość technik 
uczenia się 
odpowiednim 
osobom z nagrania 
(dobieranie) 

 rozumie pewną 
część brakujących 
słów i uzupełnia 
nimi kwestionariusz 

 słucha nagrania w 
celu ogólnego 
zrozumienia jego 
treści, ale jeszcze 
ma pewien problem  
z wyborem wyrażeń 
w zdaniach, które 
wystąpiły w 
nagraniu  

 słucha nagrania w 
celu ogólnego 
zrozumienia jego 
treści, ale jeszcze 
ma pewien problem  
z prowadzeniem 
rozmowy 
telefonicznej na 
temat kursu 
językowego.  
 
 

techniki uczenia się 
odpowiednim 
osobom w nagraniu 
(dobieranie) 

 rozumie większość 
brakujących słów  i 
uzupełnia nimi 
kwestionariusz  

 słucha nagrania w 
celu ogólnego 
zrozumienia tekstu, 
i w zasadzie bez 
problemu wybiera  
wyrażenia w 
zdaniach, które 
wystąpiły w 
nagraniu 

 słucha nagrania w 
celu ogólnego 
zrozumienia tekstu  
i w zasadzie bez 
problemu prowadzi 
rozmowę 
telefoniczną na 
temat kursu 
językowego. 

 
 

wszystkie techniki 
uczenia się 
odpowiednim 
osobom w nagraniu 
(dobieranie) 

 rozumie wszystkie 
brakujące słowa i 
uzupełnia nimi 
kwestionariusz  

 słucha nagrania w 
celu ogólnego 
zrozumienia tekstu, 
i bez problemu 
wybiera  wyrażenia 
w zdaniach, które 
wystąpiły w 
nagraniu 

 słucha nagrania w 
celu ogólnego 
zrozumienia tekstu i  
bez problemu 
prowadzi rozmowę 
telefoniczną na 
temat kursu 
językowego. 
 

 

Czytanie 
 

 

 z pomocą 
nauczyciela 
znajduje w tekście 
tylko niektóre 
szczegółowe 
informacje 
umożliwiające 
dopasowanie do 

 

 z pomocą 
nauczyciela 
znajduje w tekście 
większość 
szczegółowych 
informacji 
umożliwiających 
dopasowanie do 

 

 samodzielnie 
znajduje w tekście  
większość 
szczegółowych 
informacji 
umożliwiających 
dopasowanie do 
każdego pytania 

 

 samodzielnie 
znajduje w tekście 
wszystkie 
szczegółowe 
informacje 
umożliwiające 
dopasowanie do 
każdego pytania 
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każdego pytania 
odpowiedniej części 
tekstu  (technika: 
dobieranie) 

 z wydatną pomocą 
nauczyciela potrafi 
wyciągnąć wnioski 
z przeczytanego 
artykułu na temat 
zwierząt 
trzymanych w domu 

 ma duże problemy 
z wyszukaniem w 
tekście zwrotów o 
znaczeniu 
podobnym do 
znaczenia zwrotów 
podanych w 
zadaniu  

 z dużą pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje w 
tekście 
szczegółowe 
informacje w celu 
określenia 
prawdziwości lub 
fałszywości zdań 
podanych w 
zadaniu 

 

każdego pytania 
odpowiedniej części 
tekstu  (technika: 
dobieranie) 

 z pewną pomocą 
nauczyciela potrafi 
wyciągnąć wnioski 
z przeczytanego 
artykułu na temat 
zwierząt 
trzymanych w domu 

 ma pewne 
problemy z 
wyszukaniem w 
tekście zwrotów o 
znaczeniu 
podobnym do 
znaczenia zwrotów 
podanych w 
zadaniu  

 z pewną pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje w 
tekście 
szczegółowe 
informacje w celu 
określenia 
prawdziwości lub 
fałszywości zdań 
podanych w 
zadaniu 

odpowiedniej części 
tekstu  (technika: 
dobieranie)  

 prawie bez pomocy 
nauczyciela potrafi 
wyciągnąć wnioski 
z przeczytanego 
artykułu na temat 
zwierząt 
trzymanych w domu 

 w zasadzie nie ma 
problemów  z 
wyszukaniem w 
tekście zwrotów o 
znaczeniu 
podobnym do 
znaczenia zwrotów 
podanych w 
zadaniu  

 prawie 
samodzielnie 
wyszukuje w 
tekście 
szczegółowe 
informacje w celu 
określenia 
prawdziwości lub 
fałszywości zdań 
podanych w 
zadaniu 

odpowiedniej części 
tekstu  (technika: 
dobieranie) 

 bez pomocy 
nauczyciela potrafi 
wyciągnąć wnioski 
z przeczytanego 
artykułu na temat 
zwierząt 
trzymanych w domu 

 nie ma problemów  
z wyszukaniem w 
tekście zwrotów o 
znaczeniu 
podobnym do 
znaczenia zwrotów 
podanych w 
zadaniu  

 samodzielnie 
wyszukuje w 
tekście 
szczegółowe 
informacje w celu 
określenia 
prawdziwości lub 
fałszywości zdań 
podanych w 
zadaniu 

 

Pisanie 
 

 z pomocą 
nauczyciela 
decyduje, 
częściowo 
poprawnie, które 
cechy wymienione 
w ćwiczeniu zostały 
wykorzystane w 
liście formalnym 

 z pomocą 

 z pomocą 
nauczyciela 
decyduje, na ogół  
poprawnie, które 
cechy wymienione 
w ćwiczeniu zostały 
wykorzystane w 
liście formalnym 

 z pomocą 
nauczyciela 

 samodzielnie 
decyduje, na ogół  
poprawnie, które 
cechy wymienione 
w ćwiczeniu zostały 
wykorzystane w 
liście formalnym 

 samodzielnie 
dopasowuje, na 
ogół poprawnie, 

 Samodzielnie i 
poprawnie 
decyduje, które 
cechy wymienione 
w ćwiczeniu zostały 
wykorzystane w 
liście formalnym 

 Samodzielnie i 
poprawnie 
dopasowuje zwroty 
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nauczyciela 
dopasowuje, 
częściowo 
poprawnie, zwroty 
nieformalne do ich 
formalnych 
odpowiedników w 
liście 

 z pomocą 
nauczyciela pisze 
list formalny do 
władz miasta. Nie 
spełnia większości 
kryteriów  
charakterystycznyc
h dla tego typu 
wypowiedzi. 
Popełnia liczne 
błędy językowe 
zakłócające często 
komunikatywność 
wypowiedzi.  
 

dopasowuje, na 
ogół poprawnie, 
zwroty nieformalne 
do ich formalnych 
odpowiedników w 
liście 

 z pomocą 
nauczyciela pisze 
list formalny do 
władz miasta. 
Spełnia  niektóre 
kryteria 
charakterystyczne 
dla tego typu 
wypowiedzi. 
Popełnia  błędy 
językowe 
zakłócające 
czasami 
komunikatywność 
wypowiedzi. 

 

zwroty nieformalne 
do ich formalnych 
odpowiedników w 
liście 

 samodzielnie pisze 
list formalny do 
władz miasta. 
Spełnia  większość 
kryteriów 
charakterystycznyc
h dla tego typu 
wypowiedzi. 
Popełnia 
sporadyczne  błędy 
językowe nie 
zakłócające 
komunikatywności 
wypowiedzi.  
 

nieformalne do ich 
formalnych 
odpowiedników w 
liście 

 samodzielnie pisze 
list do władz 
miasta. Spełnia  
wszystkie  kryteria 
charakterystyczne 
dla tego typu 
wypowiedzi. Nie  
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikatywność 
wypowiedzi. 

 
 
 
 
 
 

Mówienie/Wymowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 z wydatną pomocą 
nauczyciela wylicza 
techniki uczenia 
się, z których 
uczniowie 
korzystają podczas 
uczenia się j. 
angielskiego 

 z dużą pomocą 
nauczyciela opisuje 
swój styl uczenia 
się  

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 

 z pewną 
pomocą 
nauczyciela 
wylicza techniki 
uczenia się, z 
których 
uczniowie 
korzystają 
podczas 
uczenia się j. 
angielskiego 

 z pewną 
pomocą 
nauczyciela 
opisuje swój 
styl uczenia się  

 z pomocą 
nauczyciela 

 w zasadzie 
samodzielnie 
wylicza techniki 
uczenia się, z 
których uczniowie 
korzystają podczas 
uczenia się j. 
angielskiego 

 prawie 
samodzielnie 
opisuje swój styl 
uczenia się 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 

 samodzielnie 
wylicza techniki 
uczenia się, z 
których uczniowie 
korzystają podczas 
uczenia się j. 
angielskiego 

 samodzielnie 
opisuje swój styl 
uczenia się 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając je.  Nie 
popełnia błędów 
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niektóre pytania, 
nie rozwijając 
żadnego z nich. 
Liczne błędy 
językowe często 
zakłócają 
komunikację 

 potrafi wyrazić 
opinię o różnych 
typach właścicieli 
zwierząt 
domowych, ale ma 
bardzo ubogi zasób 
słownictwa 

 z dużą pomocą 
nauczyciela 
uzasadnia 
powiedzenie: Dogs 
are man’s best’ 
friends 

 potrafi w bardzo 
prostych słowach 
ustosunkować się 
do oferty szkolnych 
zajęć 
pozalekcyjnych / 
kółek 
zainteresowań 
zaprezentowanych 
w zadaniu 

 potrafi zadawać 
niektóre pytania o 
zainteresowania i 
preferencje kolegi 
oraz odpowiadać 
na takie pytania za 
pomocą prostych 
zwrotów podanych 
w ramce w 
podręczniku 

 potrafi w bardzo 

realizuje 
zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie 
i odpowiada na 
większość 
pytań,  
rozwijając 
niektóre z nich. 
Dość liczne 
błędy językowe 
czasami 
zakłócają 
komunikację 

 potrafi wyrazić 
opinię o 
różnych typach 
właścicieli 
zwierząt 
domowych, ale 
ma ubogi zasób 
słownictwa 

 z pewną  
pomocą 
nauczyciela 
uzasadnia 
powiedzenie: 
Dogs are man’s 
best’ friends 

 potrafi w 
prostych 
słowach 
ustosunkować 
się do oferty 
szkolnych zajęć 
pozalekcyjnych 
/ kółek 
zainteresowań 
zaprezentowan
ych w zadaniu 

 potrafi zadawać 

rozwijając 
większość z nich. 
Sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji  

 potrafi wyrazić 
opinię o różnych 
typach właścicieli 
zwierząt 
domowych, 
stosując 
urozmaicone 
słownictwo 

 prawie 
samodzielnie 
uzasadnia 
powiedzenie: Dogs 
are man’s best 
friends  

 używając 
urozmaiconego 
słownictwa, potrafi 
ustosunkować się 
do oferty szkolnych 
zajęć 
pozalekcyjnych / 
kółek 
zainteresowań 
zaprezentowanych 
w zadaniu 

 potrafi zadawać 
pytania o 
zainteresowania i 
preferencje kolegi 
oraz odpowiadać 
na takie pytania 
używając 
urozmaiconego 
języka 

 potrafi interesująco 

językowych 
zakłócających 
komunikację  

 potrafi wyrazić 
opinię o różnych 
typach właścicieli 
zwierząt 
domowych, 
stosując 
urozmaicone 
bogate słownictwo 

 samodzielnie 
uzasadnia 
powiedzenie: Dogs 
are man’s best 
friends  

 używając bogatego 
słownictwa, potrafi 
ustosunkować się 
do oferty szkolnych 
zajęć 
pozalekcyjnych / 
kółek 
zainteresowań 
zaprezentowanych 
w zadaniu 

 potrafi zadawać 
pytania o 
zainteresowania i 
preferencje kolegi 
oraz odpowiadać 
na takie pytania 
używając bogatego 
języka 

 potrafi płynnie i 
interesująco opisać 
swoje 
zainteresowania i 
umiejętności 

 potrafi odgrywać 
rolę osoby 
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Środki językowe 
 

prostych słowach 
opisać swoje 
zainteresowania i 
umiejętności 

 stara się  odgrywać 
rolę osoby 
szukającej 
odpowiedniego 
kursu językowego 
oraz pracownika 
szkoły językowej, 
ale ma jeszcze 
duże problemy z 
prawidłowym 
użyciem podanych 
zwrotów dot. 
szkoły, kursu, 
zakwaterowania, 
lokalizacji i 
płatności 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera częściowo 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 z  pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując 
podane w 
kolejności  wyrazy 
w nawiasach nie 
zachowując często 
poprawności 
gramatycznej i 
logicznej 
wpisywanych 

pytania o 
zainteresowani
a i preferencje 
kolegi oraz 
odpowiadać na 
takie pytania za 
pomocą 
prostych 
zwrotów 
podanych w 
ramce w 
podręczniku 

 potrafi w 
prostych 
słowach opisać 
swoje 
zainteresowani
a i umiejętności 

 potrafi 
odgrywać rolę 
osoby 
szukającej 
odpowiedniego 
kursu 
językowego 
oraz 
pracownika 
szkoły 
językowej, ale 
ma jeszcze 
pewne 
problemy z 
prawidłowym 
użyciem 
podanych 
zwrotów dot. 
szkoły, kursu, 
zakwaterowani
a, lokalizacji i 
płatności 

 

opisać swoje 
zainteresowania i 
umiejętności, 
używając 
urozmaiconego 
języka 

 potrafi odgrywać 
rolę osoby 
szukającej 
odpowiedniego 
kursu językowego 
oraz pracownika 
szkoły językowej, i 
zwykle poprawnie 
używa podanych 
zwrotów dot. 
szkoły, kursu, 
zakwaterowania, 
lokalizacji i 
płatności 

 

 samodzielnie 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 samodzielnie 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując 
podane w 
kolejności wyrazy  
w nawiasach  
zachowując na ogół 
poprawność 
gramatyczną i 
logiczną 
wpisywanych 
fragmentów 

szukającej 
odpowiedniego 
kursu językowego 
oraz pracownika 
szkoły językowej, 
oraz płynnie i 
poprawnie używa 
podanych zwrotów 
dot. szkoły, kursu, 
zakwaterowania, 
lokalizacji i 
płatności 

 samodzielnie 
wybiera poprawnie 
opcje, które są 
tłumaczeniem 
fragmentu w 
nawiasie 

 samodzielnie 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując 
podane w 
kolejności wyrazy w 
nawiasach 
zachowując 
poprawność 
gramatyczną i 
logiczną 
wpisywanych 
fragmentów 

 samodzielnie i 
poprawnie  wybiera 
odpowiedzi 
logicznie i 
gramatycznie 
uzupełniające tekst. 
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fragmentów 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera częściowo 
poprawnie 
odpowiedzi 
logicznie i 
gramatycznie 
uzupełniające tekst. 
 

 
 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera na ogół 
poprawnie 
opcje, które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 z  pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  
zdania 
wykorzystując   
podane w 
kolejności 
wyrazy w 
nawiasach  nie  
zachowując 
czasami 
poprawności 
gramatycznej i 
logicznej 
wpisywanych 
fragmentów 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera na ogół 
poprawnie 
odpowiedzi 
logicznie i 
gramatycznie 
uzupełniające 
tekst. 

 

 samodzielnie 
wybiera na ogół 
poprawnie 
odpowiedzi 
logicznie i 
gramatycznie 
uzupełniające tekst. 
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MODULE 9: NEWS AND MEDIA 
 
Zakres tematów: Kultura 
Strategie: Artykuł publicystyczny 
Kultura: Media moments in history 

Ogólne cele 
kształcenia 

 

Ocena 
dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Matura w Module 9 

Gramatyka 
 

 zna zwroty 
przekształcające 
pytania bezpośrednie 
w pośrednie i 
odwrotnie, ale ma 
jeszcze duże 
problemy z szykiem 
słów podczas 
zamiany pytań 
bezpośrednich na 
pośrednie 

 rozpoznaje w tekście 
pewną część 
właściwych zdań w 
mowie zależnej na 
podstawie podanych 
zdań w mowie 

 zna zwroty 
przekształcające 
pytania bezpośrednie 
w pośrednie i 
odwrotnie, ale ma 
jeszcze pewne 
problemy z szykiem 
słów podczas 
zamiany pytań 
bezpośrednich na 
pośrednie 

 rozpoznaje w tekście 
większość 
właściwych zdań w 
mowie zależnej na 
podstawie podanych 
zdań w mowie 

 zna zwroty 
przekształcające 
pytania 
bezpośrednie w 
pośrednie i 
odwrotnie i zwykle 
nie ma problemów 
z szykiem słów 
podczas zamiany 
pytań 
bezpośrednich na 
pośrednie 

 rozpoznaje w 
tekście prawie 
wszystkie właściwe 
zdania w mowie 
zależnej na 

 zna zwroty 
przekształcające 
pytania bezpośrednie 
w pośrednie i 
odwrotnie i nie ma 
problemów z szykiem 
słów podczas 
zamiany pytań 
bezpośrednich na 
pośrednie 

 rozpoznaje w tekście 
wszystkie właściwe 
zdania w mowie 
zależnej na 
podstawie podanych 
zdań w mowie 
niezależnej 

Podręcznik 
 Pisanie: 
str. 141, zad. 11 
(artykuł 
publicystyczny) 
 
Czytanie:  
str. 142, zad. 2 
(dobieranie) 
 
Repetytorium: 
Słownictwo, str. 
146, zad. 1-4 
Strategie, str. 147,  
Egzamin ustny - str. 
130, zad. 1-3 
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niezależnej 

 zna zasady zamiany 
wypowiedzi w mowie 
niezależnej na zdania 
w mowie zależnej, ale 
ciągle ma duże 
problemy ze 
stosowaniem 
następstwa czasów w 
praktyce 

 zna zasady tworzenia 
pytań w mowie 
zależnej, ale ciągle 
ma spore problemy z 
szykiem słów w 
pytaniu 
sformułowanym w 
mowie zależnej 

 

niezależnej 

 zna zasady zamiany 
wypowiedzi w mowie 
niezależnej na zdania 
w mowie zależnej, ale 
ciągle ma pewne 
problemy ze 
stosowaniem 
następstwa czasów w 
praktyce 

 zna zasady tworzenia 
pytań w mowie 
zależnej, ale ciągle 
ma pewne problemy 
z szykiem słów w 
pytaniu 
sformułowanym w 
mowie zależnej 
 

 

podstawie 
podanych zdań w 
mowie niezależnej 

 zna zasady 
zamiany 
wypowiedzi w 
mowie niezależnej 
na zdania w mowie 
zależnej i zwykle 
nie ma problemów 
ze stosowaniem 
następstwa czasów 
w praktyce 

 zna zasady 
tworzenia pytań w 
mowie zależnej i w 
zasadzie nie ma 
problemów z 
szykiem słów w 
pytaniu w mowie 
zależnej 

 

 zna zasady zamiany 
wypowiedzi w mowie 
niezależnej na zdania 
w mowie zależnej i 
nie ma problemów ze 
stosowaniem 
następstwa czasów w 
praktyce 

 zna zasady tworzenia 
pytań w mowie 
zależnej i nie ma 
problemów z szykiem 
słów w pytaniu w 
mowie zależnej 
 

 

Leksyka 
 

 zna słowa 
charakterystyczne dla 
mediów, ale jeszcze 
często myli znaczenie 
słów bliskoznacznych 

 z dużą pomocą 
nauczyciela łączy 
słowa z tekstu z ich 
definicjami 

 przyporządkowuje 
niewielką część 
definicji do słów 
podkreślonych w 
tekście 

 ma spore problemy z 
zastępowaniem 
popularnych 
przymiotników 
przymiotnikami 

 zna słowa 
charakterystyczne dla 
mediów, ale jeszcze 
czasem myli 
znaczenie słów 
bliskoznacznych 

 z pewną pomocą 
nauczyciela łączy 
słowa z tekstu z ich 
definicjami 

 przyporządkowuje 
pewną część definicji 
do słów 
podkreślonych w 
tekście 

 ma pewne problemy 
z zastępowaniem 
popularnych 
przymiotników 

 zna i zwykle 
poprawnie stosuje 
słowa 
charakterystyczne 
dla mediów 

 zwykle bez 
problemu łączy 
słowa z tekstu z ich 
definicjami 

 przyporządkowuje 
prawie wszystkie 
definicje do słów 
podkreślonych w 
tekście 

 prawie nie ma 
problemów z 
zastępowaniem 
popularnych 
przymiotników 

 zna i poprawnie 
stosuje słowa 
charakterystyczne dla 
mediów 

 bez problemu łączy 
słowa z tekstu z ich 
definicjami 

 przyporządkowuje 
wszystkie definicje do 
słów podkreślonych w 
tekście 

 nie ma problemów z 
zastępowaniem 
popularnych 
przymiotników 
przymiotnikami 
bardziej wyszukanymi 
(bogactwo językowe) 

 poprawnie 
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bardziej wyszukanymi 
(bogactwo językowe) 

 czasami poprawnie 
przyporządkowuje 
słowa z tekstu do ich 
definicji 

przymiotnikami 
bardziej wyszukanymi 
(bogactwo językowe) 

 często poprawnie 
przyporządkowuje 
słowa z tekstu do ich 
definicji 

 

przymiotnikami 
bardziej 
wyszukanymi 
(bogactwo 
językowe) 

 zwykle poprawnie 
przyporządkowuje 
słowa z tekstu do 
ich definicji 
 

przyporządkowuje 
słowa z tekstu do ich 
definicji 
 

Słuchanie 
 

 potrafi wynotować  z 
nagrania niewielką 
część powodów, dla 
których dziennikarzy 
pociąga 
relacjonowanie 
wydarzeń z 
niebezpiecznych 
miejsc i niektóre 
informacje o tym, jak 
przygotowują się oni 
do wyprawy w 
miejsca, gdzie panują 
warunki ekstremalne 

 czasami poprawnie 
zaznacza odpowiedzi  
zgodne z treścią 
nagrania (wielokrotny 
wybór) 

 stara się porównać 
struktury językowe 
zastosowane w 
nagraniu i w raporcie 
z nagranej rozmowy, 
ale nie wychwytuje 
wielu różnic 

 rozumie główne myśli 
niewielkiej części 
nagranych dialogów 

 uzupełnia niewielką 
część luk w dialogach 

 potrafi wynotować  z 
nagrania pewną 
część powodów, dla 
których dziennikarzy 
pociąga 
relacjonowanie 
wydarzeń z 
niebezpiecznych 
miejsc i pewne 
informacje o tym, jak 
przygotowują się oni 
do wyprawy w 
miejsca, gdzie panują 
warunki ekstremalne 

 często poprawnie 
zaznacza odpowiedzi 
zgodne z treścią 
nagrania (wielokrotny 
wybór) 

 porównuje struktury 
językowe 
zastosowane w 
nagraniu i w raporcie 
z nagranej rozmowy, 
ale nie wychwytuje 
części różnic 

 rozumie główne myśli 
ok. połowy nagranych 
dialogów 

 uzupełnia pewną 
część luk w dialogach 

 potrafi wynotować 
z nagrania 
większość 
powodów, dla 
których 
dziennikarzy 
pociąga 
relacjonowanie 
wydarzeń z 
niebezpiecznych 
miejsc i informacji o 
tym, jak 
przygotowują się 
oni do wyprawy w 
miejsca, gdzie 
panują ekstremalne 
warunki 

 na ogół poprawnie 
zaznacza 
odpowiedzi zgodne 
z treścią nagrania 
(wielokrotny wybór) 

 porównuje struktury 
językowe 
zastosowane w 
nagraniu i w 
raporcie z nagranej 
rozmowy i 
wychwytuje 
większość różnic 

 rozumie główne 

 potrafi wynotować z 
nagrania znakomitą 
wszystkie powody, 
dla których 
dziennikarzy pociąga 
relacjonowanie 
wydarzeń z 
niebezpiecznych 
miejsc i informacje o 
tym, jak przygotowują 
się oni do wyprawy w 
miejsca, gdzie panują 
ekstremalne warunki 

 poprawnie zaznacza 
odpowiedzi  zgodne z 
treścią nagrania 
(wielokrotny wybór) 

 porównuje struktury 
językowe 
zastosowane w 
nagraniu i w raporcie 
z nagranej rozmowy i 
wychwytuje wszystkie 
różnice 

 rozumie główne myśli 
wszystkich nagranych 
dialogów 

 uzupełnia wszystkie 
luki w dialogach na 
podstawie 
wysłuchanego tekstu 
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na podstawie 
wysłuchanego tekstu 

 stara się powtarzać 
za wzorem intonację 
wyrażającą 
zdziwienie, ale ma 
jeszcze duże 
problemy ze 
spontanicznym 
reagowaniem z 
właściwą intonacją na 
wiadomości 
usłyszane w 
rozmowie 
przeprowadzanej w 
parach 

 wychwytuje z 
nagrania niewielka 
część informacji nt. 
upodobań 
telewizyjnych 
pewnego rodzeństwa 
 

na podstawie 
wysłuchanego tekstu 

 dobrze powtarza 
intonację wyrażającą 
zdziwienie za 
wzorem, ale ma 
jeszcze pewne 
problemy ze 
spontanicznym 
reagowaniem z 
właściwą intonacją na 
wiadomości 
usłyszane w 
rozmowie 
przeprowadzanej w 
parach 

 wychwytuje z 
nagrania pewna 
część informacji nt. 
upodobań 
telewizyjnych 
pewnego rodzeństwa 

 

myśli większości 
nagranych 
dialogów 

 uzupełnia 
większość  luk w 
dialogach na 
podstawie 
wysłuchanego 
tekstu 

 dobrze powtarza 
intonację 
wyrażającą 
zdziwienie za 
wzorem i zwykle 
reaguje z właściwą 
intonacją na 
wiadomości 
usłyszane w 
rozmowie 
przeprowadzanej w 
parach 

 wychwytuje z 
nagrania większość 
informacji nt. 
upodobań 
telewizyjnych 
pewnego 
rodzeństwa 

 

 dobrze powtarza 
intonację wyrażającą 
zdziwienie za wzorem 
i reaguje z właściwą 
intonacją na 
wiadomości 
usłyszane w 
rozmowie 
przeprowadzanej w 
parach 

 wychwytuje z 
nagrania wszystkie 
informacje nt. 
upodobań 
telewizyjnych 
pewnego rodzeństwa 

 

Czytanie 
 

 wie, jaka jest główna 
myśl tekstu, ale ma 
duży kłopot  z 
uzasadnieniem 
przyczyn konfliktu 
opisanego w tekście 

 z dużą pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje w tekście 
słowa w tekście, które 
odpowiadają 
definicjom w 

 wie, jaka jest główna 
myśl tekstu, ale ma 
pewien kłopot  z 
uzasadnieniem 
przyczyn konfliktu 
opisanego w tekście 

 z pewna pomocą 
nauczyciela 
wyszukuje w tekście 
słowa w tekście, które 
odpowiadają 
definicjom w 

 prawie 
wyczerpująco 
uzasadnia 
przyczyny konfliktu 
opisanego w 
tekście 

 prawie 
samodzielnie 
wyszukuje w 
tekście słowa w 
tekście, które 
odpowiadają 

 wyczerpująco 
uzasadnia przyczyny 
konfliktu opisanego w 
tekście 

 samodzielnie 
wyszukuje w tekście 
słowa w tekście, które 
odpowiadają 
definicjom w 
ćwiczeniu  

 samodzielnie i 
poprawnie  wybiera 
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ćwiczeniu 

 z pomocą 
nauczyciela wybiera 
częściowo poprawnie 
odpowiedzi zgodne z 
treścią tekstu 
(wielokrotny wybór) 

 z dużą pomocą 
nauczyciela 
przyporządkowuje 
ilustracje do 
właściwych informacji 
w tekście 

 z pomocą 
nauczyciela wpisuje 
w luki częściowo 
poprawnie brakujące 
zdania, aby otrzymać 
logiczny i spójny tekst 
(dobieranie) 

 potrafi w niewielkim 
stopniu 
przeanalizować 
programy telewizyjne 
różnych angielskich 
stacji  
 

 

ćwiczeniu  

 z pomocą 
nauczyciela wybiera 
na ogół poprawnie 
odpowiedzi zgodne z 
treścią tekstu 
(wielokrotny wybór) 

 z pewną pomocą 
nauczyciela 
przyporządkowuje 
ilustracje do 
właściwych informacji 
w tekście 

 z pomocą 
nauczyciela wpisuje 
w luki na ogół 
poprawnie brakujące 
zdania, aby otrzymać 
logiczny i spójny tekst 
(dobieranie) 

 potrafi w pewnym 
stopniu 
przeanalizować 
programy telewizyjne 
różnych angielskich 
stacji  
 

 

definicjom w 
ćwiczeniu 

 samodzielnie 
wybiera na ogół 
poprawnie 
odpowiedzi  
zgodne z treścią 
tekstu (wielokrotny 
wybór) 

 prawie 
samodzielnie 
przyporządkowuje 
ilustracje do 
właściwych 
informacji z tekstu 

 samodzielnie 
wpisuje w luki na 
ogół poprawnie 
brakujące zdania, 
aby otrzymać 
logiczny i spójny 
tekst (dobieranie) 

 potrafi w dużym 
stopniu 
przeanalizować 
programy 
telewizyjne różnych 
angielskich stacji 

 

odpowiedzi  zgodne z 
treścią tekstu 
(wielokrotny wybór)  

 samodzielnie 
przyporządkowuje 
ilustracje do 
właściwych informacji 
z tekstu 

 samodzielnie i 
poprawnie  wpisuje w 
luki brakujące zdania, 
aby otrzymać 
logiczny i spójny tekst 
(dobieranie) 

 potrafi w pełni 
przeanalizować 
programy telewizyjne 
różnych angielskich 
stacji 

 

Pisanie 
 

 stara się notować ze 
słuchu informacje 
będące 
odpowiedziami na 
pytania podane w 
zadaniu, ale jest w 
stanie wynotować 
niewiele 

 uzupełnia raport na 
podstawie 
przeczytanego tekstu 
(wywiadu), ale ma 

 notuje ze słuchu 
informacje będące 
odpowiedziami na 
pytania podane w 
zadaniu, ale nie jest 
w stanie wynotować 
wszystkich 

 uzupełnia raport na 
podstawie 
przeczytanego tekstu 
(wywiadu), ale ma 
pewne problemy z 

 notuje ze słuchu 
informacje będące 
odpowiedziami na 
pytania postawione  
w zadaniu i jest w 
stanie wynotować 
znakomitą ich 
większość  

 uzupełnia raport na 
podstawie 
przeczytanego 
tekstu (wywiadu) i 

 notuje ze słuchu 
informacje będące 
odpowiedziami na 
pytania postawione  
w zadaniu i jest w 
stanie wynotować 
wszystkie 

 uzupełnia raport na 
podstawie 
przeczytanego tekstu 
(wywiadu) i stosuje 
prawidłowy szyk słów 
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duże problemy z 
szykiem słów w 
pytaniu w mowie 
zależnej 

 pisze raport z 
wywiadu 
przeprowadzonego z 
kolegą nt. życia 
szkoły, ale często 
robi błędy w 
stosowaniu pytań w 
mowie zależnej 

 z pomocą 
nauczyciela pisze 
artykuł o godnym 
polecenia filmie.  Nie 
spełnia większości 
kryteriów  
charakterystycznych 
dla tego typu 
wypowiedzi. Popełnia 
liczne błędy językowe 
zakłócające często 
komunikatywność 
wypowiedzi.  
 

 

szykiem słów w 
pytaniu w mowie 
zależnej 

 pisze raport z 
wywiadu 
przeprowadzonego z 
kolegą nt. życia 
szkoły, ale czasem 
robi błędy w 
stosowaniu pytań w 
mowie zależnej 

 z pomocą 
nauczyciela pisze 
artykuł o godnym 
polecenia filmie. 
Spełnia niektóre  
kryteria  
charakterystyczne  
dla tego typu 
wypowiedzi. Popełnia 
liczne błędy językowe 
zakłócające czasami 
komunikatywność 
wypowiedzi.  

 

zwykle stosuje 
prawidłowy szyk 
słów w pytaniu 
sformułowanym w 
mowie zależnej 

 pisze raport z 
wywiadu 
przeprowadzonego 
z kolegą nt. życia 
szkoły, i zwykle 
poprawnie stosuje 
pytania w mowie 
zależnej 

 samodzielnie pisze 
artykuł o godnym 
polecenia filmie. 
Spełnia większość   
kryteriów  
charakterystycznyc
h  dla tego typu 
wypowiedzi. 
Popełnia 
sporadyczne błędy 
językowe  nie 
zakłócające 
komunikatywności 
wypowiedzi. 

 

w pytaniu 
sformułowanym w 
mowie zależnej 

 pisze raport z 
wywiadu 
przeprowadzonego z 
kolegą nt. życia 
szkoły, i poprawnie 
stosuje pytania w 
mowie zależnej 

 samodzielnie pisze 
artykuł o godnym 
polecenia filmie. 
Spełnia wszystkie  
kryteria 
charakterystyczne  
dla tego typu 
wypowiedzi. Nie 
popełnia  błędów 
językowych  
zakłócających 
komunikatywności 
wypowiedzi. 

 

Mówienie/Wymowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 potrafi zaklasyfikować 
informacje pod kątem 
medium, w którym 
mogłyby się pojawić, 
ale dobiera tylko 
jedno medium do 
każdej informacji 

 niezbyt pewnie i 
bardzo prostym 
językiem formułuje 
wypowiedź nt.. roli 
wiadomości w swoim 
życiu  

 potrafi zaklasyfikować 
informacje pod kątem 
medium, w którym 
mogłyby się pojawić 
ale dobiera tylko 
jedno medium do 
każdej informacji 

 niezbyt pewnie i 
prostym językiem 
formułuje wypowiedź 
nt.. roli wiadomości w 
swoim życiu  

 potrafi ułożyć proste 

 potrafi 
zaklasyfikować 
informacje pod 
kątem medium, w 
którym mogłyby się 
pojawić i podaje 
więcej niż jedno 
medium, w którym 
dana informacja 
mogłaby się 
pojawić 

 pewnie i prawie 
poprawnie  

 potrafi zaklasyfikować 
informacje pod kątem 
medium, w którym 
mogłyby się pojawić i 
podaje więcej niż 
jedno medium, w 
którym dana 
informacja mogłaby 
się pojawić 

 swobodnie i 
poprawnie formułuje 
wypowiedź nt. roli 
wiadomości w swoim 
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 potrafi ułożyć bardzo 
proste pytania do 
wywiadu ze sławną 
osobą 

 z pomocą 
nauczyciela realizuje 
zadanie maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
niektóre pytania, nie 
rozwijając żadnego z 
nich. Liczne błędy 
językowe często 
zakłócają 
komunikację 

 stara się  w prostych 
słowach i 
zrelacjonować 
ostatnio oglądane / 
wysłuchane 
wiadomości 
(sportowe, pogodowe 
itp.), ale jeszcze 
popełnia liczne błędy 
w stosowaniu zasad 
rządzących mową 
zależną 

 stara się brać udział 
w dyskusji na temat 
jakości 
dziennikarstwa 
obywatelskiego oraz 
sensowności ‘flash 
mobbingu’, ale 
jeszcze rzadko się 
wypowiada 

 bardzo prostymi 
słowami wyraża 
opinie o telewizyjnych 
kanałach 
informacyjnych 

pytania do wywiadu 
ze sławną osobą 

 z pomocą 
nauczyciela realizuje 
zadanie maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
większość pytań,  
rozwijając niektóre z 
nich. Dość liczne 
błędy językowe 
czasami zakłócają 
komunikację 

 potrafi w prostych 
słowach i 
zrelacjonować 
ostatnio oglądane / 
wysłuchane 
wiadomości 
(sportowe, pogodowe 
itp.), ale jeszcze 
popełnia pewne błędy 
w stosowaniu zasad 
rządzących mową 
zależną 

 niepewnie bierze 
udział w dyskusji na 
temat jakości 
dziennikarstwa 
obywatelskiego oraz 
sensowności ‘flash 
mobbingu’ 

 prostymi słowami 
wyraża opinie o 
telewizyjnych 
kanałach 
informacyjnych 

 używając prostych 
struktur językowych, 
ocenia informacje 
pod względem 

formułuje 
wypowiedź nt. roli 
wiadomości w 
swoim życiu 

 potrafi ułożyć 
pytania do wywiadu 
ze sławną osobą, 
używając 
urozmaiconego  
języka 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając 
większość z nich. 
Sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji  

 potrafi 
zrelacjonować 
ostatnio oglądane / 
wysłuchane 
wiadomości 
(sportowe, 
pogodowe itp.) i 
zwykle prawidłowo 
stosuje zasady 
mowy zależnej 

 bierze czynny 
udział w dyskusji 
na temat  jakości 
dziennikarstwa 
obywatelskiego 
oraz sensowności 
‘flash mobbingu’ 

 używając 
urozmaiconego 

życiu  

 potrafi ułożyć pytania 
do wywiadu ze 
sławną osobą, 
używając bogatego 
języka 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. Opisuje 
zdjęcie i odpowiada 
na wszystkie pytania, 
rozwijając je.  Nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację  

 potrafi zrelacjonować 
ostatnio oglądane / 
wysłuchane 
wiadomości 
(sportowe, pogodowe 
itp.) i prawidłowo 
stosuje zasady mowy 
zależnej 

 bierze czynny udział 
w dyskusji na temat  
jakości 
dziennikarstwa 
obywatelskiego oraz 
sensowności ‘flash 
mobbingu’, śmiało 
zabierając głos 

 używając bogatego 
słownictwa, wyraża 
opinie o telewizyjnych 
kanałach 
informacyjnych 

 ocenia informacje 
pod względem 
znaczenia, 
atrakcyjności itp., 
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Środki językowe 
 

 używając bardzo 
prostych struktur 
językowych, ocenia 
informacje pod 
względem znaczenia, 
atrakcyjności itp. 

 bardzo prostymi 
słowami prezentuje 
opinię nt. rodzinnego 
oglądania telewizji  

 jeszcze niezbyt 
poprawnie  
prezentuje swoje 
ulubione programy 
telewizyjne 

 próbuje negocjować 
obejrzenie wybranych 
przez siebie 
programów z użyciem 
podanych zwrotów, 
ale ma jeszcze duże 
problemy z 
poprawnym ich 
zastosowaniem 

 z  pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując 
podane w kolejności  
wyrazy w nawiasach 
nie zachowując 
często poprawności 
gramatycznej i 
logicznej 
wpisywanych 
fragmentów 

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania wykorzystując 
wyrazy podane 

znaczenia, 
atrakcyjności itp. 

 prostymi słowami 
prezentuje opinię nt. 
rodzinnego oglądania 
telewizji  

 w miarę poprawnie 
prezentuje swoje 
ulubione programy 
telewizyjne 

 próbuje negocjować 
obejrzenie wybranych 
przez siebie 
programów z użyciem 
podanych zwrotów, 
ale ma jeszcze 
pewne problemy z 
poprawnym ich 
zastosowaniem 

 z  pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując   
podane w kolejności 
wyrazy w nawiasach  
nie  zachowując 
czasami poprawności 
gramatycznej i 
logicznej 
wpisywanych 
fragmentów 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi literami, 
tak aby zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego, nie  

słownictwa, wyraża 
opinie o 
telewizyjnych 
kanałach 
informacyjnych 

 ocenia informacje 
pod względem 
znaczenia, 
atrakcyjności itp., 
używając dość 
zaawansowanych 
struktur językowych 

 używając bogatego 
słownictwa, 
prezentuje opinię 
nt. rodzinnego 
oglądania telewizji  

 poprawnie, choć 
jeszcze niezbyt 
płynnie prezentuje 
swoje ulubione 
programy 
telewizyjne 

 negocjuje 
obejrzenie 
wybranych przez 
siebie programów, 
prawidłowo 
używając 
większość  
podanych zwrotów 

 

 samodzielnie 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując 
podane w 
kolejności wyrazy  
w nawiasach  
zachowując na 
ogół poprawność 
gramatyczną i 

używając 
zaawansowanych 
struktur językowych 

 używając bogatego 
słownictwa, 
prezentuje opinię nt. 
rodzinnego oglądania 
telewizji  

 poprawnie i płynnie 
prezentuje swoje 
ulubione programy 
telewizyjne 

 negocjuje obejrzenie 
wybranych przez 
siebie programów, 
prawidłowo używając 
podane zwroty 

 samodzielnie 
uzupełnia  zdania 
wykorzystując 
podane w kolejności 
wyrazy w nawiasach 
zachowując 
poprawność 
gramatyczną i 
logiczną 
wpisywanych 
fragmentów 

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi literami, 
tak aby zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego,  
zachowując  
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
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drukowanymi literami, 
tak aby zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego, nie 
zachowując często  
poprawności 
ortograficznej i 
gramatycznej 
wpisywanych części 
zdania. 

zachowując czasami 
poprawności 
ortograficznej i 
gramatycznej 
wpisywanych części 
zdania. 
 

 

logiczną 
wpisywanych 
fragmentów 

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi 
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego,  
zachowując na 
ogół poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
wpisywanych 
części zdania. 

 

wpisywanych części 
zdania. 

 
 

 

MODULE 10: TECHNOLOGY CHANGING OUR WORLD 
 
Zakres tematów: Nauka i technika 
Strategie: Środki językowe 
Kultura: Mary Shelley’s Frankenstein 

 

Ogólne cele 
kształcenia 

 

Ocena 
dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Matura w Module 10 

Gramatyka  słabo zna zasady 
stosowania 
czasowników: 
allow, make, let,  i 
często ma 
problemy z 
uzupełnieniem 

 zna zasady 
stosowania 
czasowników: 
allow, make, let,  
ale czasem ma 
problemy z 
uzupełnieniem 

 zna zasady 
stosowania 
czasowników: 
allow, make, let  i 
bez większych 
problemów 
uzupełnia tekst 

 zna zasady 
stosowania 
czasowników: 
allow, make, let  i 
bez uzupełnia tekst 
poprawnymi 
formami tych 

Podręcznik 
Słuchanie: 
str.152, zad. 3; str. 
158, zad. 3 
(wielokrotny wybór) 
 
Czytanie:  
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tekstu poprawnymi 
formami tych 
czasowników 

 opisuje przedmioty 
z wykorzystaniem 
czasowników: 
allow, let, make, ale 
często mylą mu się 
zasady rządzące 
tymi czasownikami 

 uzupełnia zdania 
warunkowe 
zwrotami 
usłyszanymi w 
nagraniu, ale 
niewiele  zwrotów 
zapisuje poprawnie 

 zna zasady 
tworzenia zdań 
warunkowych typu 
zerowego, 
pierwszego i 
drugiego, ale ma 
jeszcze duże 
problemy z 
określaniem tych 
typów zdań 
warunkowych w 
zdaniach 

 czasami poprawnie 
wpisuje w zdania 
warunkowe 
właściwe formy 
czasownikowe 
utworzone od 
czasowników 
podanych w 
nawiasach 

 z dużą pomocą 
nauczyciela tworzy 
zdania warunkowe 

tekstu poprawnymi 
formami tych 
czasowników 

 opisuje przedmioty 
z wykorzystaniem 
czasowników: 
allow, let, make, ale 
czasem mylą mu 
się zasady 
rządzące tymi 
czasownikami 

 uzupełnia zdania 
warunkowe 
zwrotami 
usłyszanymi w 
nagraniu, ale tylko 
część zwrotów 
zapisuje poprawnie 

 zna zasady 
tworzenia zdań 
warunkowych typu 
zerowego, 
pierwszego i 
drugiego, ale ma 
jeszcze pewne 
problemy z 
określaniem tych 
typów zdań 
warunkowych w 
zdaniach 

  często poprawnie 
wpisuje w zdania 
warunkowe 
właściwe formy 
czasownikowe 
utworzone od 
czasowników 
podanych w 
nawiasach 

 z pewną pomocą 
nauczyciela tworzy 

poprawnymi 
formami tych 
czasowników 

 opisuje przedmioty 
z wykorzystaniem 
czasowników: 
allow, let, make i w 
zasadzie poprawnie 
stosuje zasady 
rządzące tymi 
czasownikami 

 uzupełnia zdania 
warunkowe 
zwrotami 
usłyszanymi w 
nagraniu i prawie 
wszystkie zwroty 
zapisuje poprawnie 

 zna zasady 
tworzenia zdań 
warunkowych typu 
zerowego, 
pierwszego i 
drugiego i zwykle 
nie ma problemów 
z określaniem tych 
typów zdań 
warunkowych w 
zdaniach 

 zwykle poprawnie 
wpisuje w zdania 
warunkowe 
właściwe formy 
czasownikowe 
utworzone od 
czasowników 
podanych w 
nawiasach 

 prawie 
samodzielnie 
tworzy zdania 

czasowników 

 opisuje przedmioty 
z wykorzystaniem 
czasowników: 
allow, let, make i 
bezbłędnie stosuje 
zasady rządzące 
tymi czasownikami 

 uzupełnia zdania 
warunkowe 
zwrotami 
usłyszanymi w 
nagraniu i 
wszystkie zwroty 
zapisuje poprawnie 

 zna zasady 
tworzenia zdań 
warunkowych typu 
zerowego, 
pierwszego i 
drugiego i nie ma 
problemów z 
określaniem tych 
typów zdań 
warunkowych w 
zdaniach 

 poprawnie wpisuje 
w zdania 
warunkowe 
właściwe formy 
czasownikowe 
utworzone od 
czasowników 
podanych w 
nawiasach 

 samodzielnie 
tworzy zdania 
warunkowe o sobie 
według podanego 
wzorca 

 zna zasady 

str. 155, zad. 4 
(technika: True / 
False); 
str. 158, zad. 4 
(dobieranie) 
 
Pisanie:  
str. 157, zad. 7 (list 
do redakcji)) 
 
Repetytorium: 
Słownictwo oraz zad. 
1- 3, str. 162 
Strategie – list do 
redakcji, str. 163, zad. 
1-4 
Egzamin ustny, str. 
164, zad. 1-3 
 
 
 
Zeszyt ćwiczeń 
Praktyczne 
wykorzystanie 
zdobytych 
wiadomości i 
umiejętności w 
zadaniach testowych. 
Przykładowe typy 
zadań z egzaminu 
pisemnego: str. 100-
103 (rozpoznawanie 
struktur leksykalno-
gramatycznych: 
dobieranie, str. 100; 
transformacje, str. 
101-102; Writing: 
opowiadanie, str. 102-
103)  
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o sobie według 
podanego wzorca 

 zna zasady 
tworzenia struktur 
trzeciego trybu 
warunkowego, ale 
jeszcze często 
zdarza mu się 
wpisywać w 
zdaniach błędne 
formy czasowników 
podanych w 
nawiasach 

 

zdania warunkowe 
o sobie według 
podanego wzorca 

 zna zasady 
tworzenia struktur 
trzeciego trybu 
warunkowego, ale 
jeszcze czasami 
zdarza mu się 
wpisywać w 
zdaniach błędne 
formy czasowników 
podanych w 
nawiasach 

 

warunkowe o sobie 
według podanego 
wzorca 

 zna zasady 
tworzenia struktur 
trzeciego trybu 
warunkowego i 
prawie bezbłędnie 
wpisuje w zdaniach 
formy czasowników 
utworzone od 
czasowników 
podanych w 
nawiasach  
 

tworzenia struktur 
trzeciego trybu 
warunkowego i 
bezbłędnie wpisuje 
w zdaniach formy 
czasowników 
utworzone od 
czasowników 
podanych w 
nawiasach  
 

 

Leksyka  ma duże problemy 
z samodzielnym 
definiowaniem słów 
o podobnym 
znaczeniu 

 ma często problem 
z 
przyporządkowanie
m słowom 
podkreślonym w 
zadaniach 
właściwych definicji 

 

 ma pewne 
problemy z 
samodzielnym 
definiowaniem słów 
o podobnym 
znaczeniu 

 ma czasami 
problem z 
przyporządkowanie
m słowom 
podkreślonym w 
zadaniach 
właściwych definicji 

 

 zwykle nie ma 
problemów z 
samodzielnym 
definiowaniem słów 
o podobnym 
znaczeniu 

 zwykle nie ma 
problemu z 
przyporządkowanie
m słowom 
podkreślonym w 
zadaniach 
właściwych definicji 

 

 nie ma problemów 
z samodzielnym 
definiowaniem słów 
o podobnym 
znaczeniu 

 nie ma problemu z 
przyporządkowanie
m słowom 
podkreślonym w 
zadaniach 
właściwych definicji 

 

Słuchanie  rozumie ogólny 
sens wysłuchanego 
tekstu, ale ma 
jeszcze spory 
problem z 
wychwyceniem 
wszystkich 
informacji, 
będących 
odpowiedziami na 
pytania do tekstu 

 z dużą pomocą 

 rozumie ogólny 
sens wysłuchanego 
tekstu, ale ma 
jeszcze pewien 
problem z 
wychwyceniem 
wszystkich 
informacji, 
będących 
odpowiedziami na 
pytania do tekstu 

 z  pewną pomocą 

 rozumie ogólny 
sens wysłuchanego 
tekstu, i w zasadzie 
bez problemu 
wychwytuje 
wszystkie 
informacje, będące 
odpowiedziami na 
pytania do tekstu 

 prawie 
samodzielnie 
wychwytuje w 

 rozumie ogólny 
sens wysłuchanego 
tekstu, i bez 
problemu 
wychwytuje 
wszystkie 
informacje, będące 
odpowiedziami na 
pytania do tekstu 

 samodzielnie 
wychwytuje w 
nagraniu informacje 
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nauczyciela 
wychwytuje w 
nagraniu informacje 
szczegółowe, 
pozwalające 
wybrać prawidłową 
odpowiedź spośród 
podanych w 
zadaniu (technika: 
wielokrotny wybór) 

 z dużą pomocą 
nauczyciela 
wybiera właściwy 
tytuł dla wykładu o 
książce 
Frankenstein na 
podstawie 
wysłuchanego 
nagrania 

 wyszukuje w 
nagraniu niewielką 
część 
szczegółowych 
informacji 
umożliwiających 
wybór prawdziwej 
odpowiedzi spośród 
podanych w 
zadaniu (technika: 
wielokrotny wybór) 

 czasami 
rozpoznaje, który z 
rozmówców  w 
nagraniu mówi 
podane w zadaniu 
kwestie 

nauczyciela 
wychwytuje w 
nagraniu informacje 
szczegółowe, 
pozwalające 
wybrać prawidłową 
odpowiedź spośród 
podanych w 
zadaniu (technika: 
wielokrotny wybór) 

 z pewną pomocą 
nauczyciela 
wybiera właściwy 
tytuł dla wykładu o 
książce 
Frankenstein na 
podstawie 
wysłuchanego 
nagrania; 

 wyszukuje w 
nagraniu część 
szczegółowych 
wyszukuje w 
nagraniu pewną 
część informacji 
umożliwiających 
wybór prawdziwej 
odpowiedzi spośród 
podanych w 
zadaniu (technika: 
wielokrotny wybór) 

 często  rozpoznaje, 
który z rozmówców  
w nagraniu mówi 
podane w zadaniu 
kwestie 

 

nagraniu informacje 
szczegółowe, 
pozwalające 
wybrać prawidłową 
odpowiedź spośród 
podanych w 
zadaniu (technika: 
wielokrotny wybór) 

 prawie 
samodzielnie 
wybiera właściwy 
tytuł dla wykładu o 
książce 
Frankenstein na 
podstawie 
wysłuchanego 
nagrania 

 wyszukuje w 
nagraniu prawie 
wszystkie 
szczegółowe 
informacje 
umożliwiające 
wybór prawdziwej 
odpowiedzi spośród 
podanych w 
zadaniu (technika: 
wielokrotny wybór) 

 w większości 
przypadków 
rozpoznaje, który z 
rozmówców w 
nagraniu mówi 
podane w zadaniu 
kwestie 

 
 

 

szczegółowe, 
pozwalające 
wybrać prawidłową 
odpowiedź spośród 
podanych w 
zadaniu (technika: 
wielokrotny wybór) 

 samodzielnie 
wybiera właściwy 
tytuł dla wykładu o 
książce 
Frankenstein na 
podstawie 
wysłuchanego 
nagrania 

 wyszukuje w 
nagraniu wszystkie 
szczegółowe 
informacje 
umożliwiające 
wybór prawdziwej 
odpowiedzi spośród 
podanych w 
zadaniu (technika: 
wielokrotny wybór) 

 zawsze rozpoznaje, 
który z rozmówców 
w nagraniu mówi 
podane w zadaniu 
kwestie 

 
 

 

Czytanie  ustawia niewielką 
część akapitów 
tekstu we właściwej 

 ustawia pewną 
część akapitów 
tekstu we właściwej 

 ustawia prawie 
wszystkie akapity 
tekstu we właściwej 

 ustawia wszystkie 
akapity tekstu we 
właściwej kolejności 
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kolejności, i miewa 
problemy z 
uszeregowaniem 
wszystkich 
akapitów w jedną 
całość 

 wyszukuje w 
tekście niewielką 
część informacji 
pozwalających 
zdecydować, czy 
zdania podane w 
zadaniu są 
prawdziwe, czy 
fałszywe 

 w niewielkiej części 
poprawnie 
uzupełnia tekst 
brakującymi 
zdaniami 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera  częściowo  
wybiera odpowiedzi 
zgodne z treścią 
tekstu (wielokrotny 
wybór) 

 z dużą pomocą 
nauczyciela grupuje 
zwroty z dialogu w 
następujących 
kategoriach: 
oferowanie 
pomocy, pytanie o 
informację, 
sprawdzanie, czy 
dobrze się 
zrozumiało / 
usłyszało, 
wyjaśnianie, co się 
robi 

kolejności, ale 
miewa problemy z 
uszeregowaniem 
wszystkich 
akapitów w jedną 
całość 

 wyszukuje w 
tekście pewną 
część informacji 
pozwalających 
zdecydować, czy 
zdania podane w 
zadaniu są 
prawdziwe, czy 
fałszywe 

 częściowo 
poprawnie 
uzupełnia tekst 
brakującymi 
zdaniami 

 z pomocą 
nauczyciela na ogół 
poprawnie wybiera 
odpowiedzi zgodne 
z treścią tekstu 
(wielokrotny wybór) 

 z pewną pomocą 
nauczyciela grupuje 
zwroty z dialogu w 
następujących 
kategoriach: 
oferowanie 
pomocy, pytanie o 
informację, 
sprawdzanie, czy 
dobrze się 
zrozumiało / 
usłyszało, 
wyjaśnianie, co się 
robi 
 

kolejności 

 wyszukuje w 
tekście większość 
informacji 
pozwalających 
zdecydować, czy 
zdania podane w 
zadaniu są 
prawdziwe, czy 
fałszywe 

 prawie poprawnie 
uzupełnia tekst 
brakującymi 
zdaniami 

 samodzielnie na 
ogół poprawnie 
wybiera odpowiedzi  
zgodne z treścią 
tekstu (wielokrotny 
wybór) 

 prawie 
samodzielnie 
grupuje zwroty z 
dialogu w 
następujących 
kategoriach: 
oferowanie 
pomocy, pytanie o 
informację, 
sprawdzanie, czy 
dobrze się 
zrozumiało / 
usłyszało, 
wyjaśnianie, co się 
robi 

 

 wyszukuje w 
tekście wszystkie 
informacje 
pozwalające 
zdecydować, czy 
zdania podane w 
zadaniu są 
prawdziwe, czy 
fałszywe 

 poprawnie 
uzupełnia tekst 
brakującymi 
zdaniami 

 samodzielnie i 
poprawnie wybiera 
odpowiedzi  zgodne 
z treścią tekstu 
(wielokrotny wybór) 

 samodzielnie 
grupuje zwroty z 
dialogu w 
następujących 
kategoriach: 
oferowanie 
pomocy, pytanie o 
informację, 
sprawdzanie, czy 
dobrze się 
zrozumiało / 
usłyszało, 
wyjaśnianie, co się 
robi 
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Pisanie  z pomocą 
nauczyciela 
dopasowuje 
częściowo 
poprawnie 
elementy listu do 
redakcji do jego 
paragrafów 

 z pomocą 
nauczyciela pisze 
list do redakcji na 
temat uzależnienia 
młodzieży od 
internetu, w którym 
przedstawia swoją 
opinię.  Nie spełnia 
większości 
kryteriów  
charakterystycznyc
h dla tego typu 
wypowiedzi. 
Popełnia liczne 
błędy językowe 
zakłócające często 
komunikatywność 
wypowiedzi. 

 

 z pomocą 
nauczyciela 
dopasowuje na ogół 
poprawnie 
elementy listu do 
redakcji do jego 
paragrafów 

 z  pomocą 
nauczyciela pisze 
list do redakcji na 
temat uzależnienia 
młodzieży od 
internetu, w którym 
przedstawia swoją 
opinię.  Spełnia 
niektóre  kryteria  
charakterystyczne  
dla tego typu 
wypowiedzi. 
Popełnia liczne 
błędy językowe 
zakłócające 
czasem 
komunikatywność 
wypowiedzi.   

 samodzielnie i na 
ogół poprawnie 
dopasowuje 
elementy listu do 
redakcji do jego 
paragrafów 

 samodzielnie pisze 
list do redakcji na 
temat uzależnienia 
młodzieży od 
internetu, w którym 
przedstawia swoją 
opinię. Spełnia 
większość   
kryteriów  
charakterystycznyc
h  dla tego typu 
wypowiedzi. 
Popełnia 
sporadyczne błędy 
językowe  nie 
zakłócające 
komunikatywności 
wypowiedzi.  

 

 samodzielnie i 
poprawnie 
dopasowuje 
elementy listu do 
redakcji do jego 
paragrafów 

 samodzielnie pisze 
list do redakcji na 
temat uzależnienia 
młodzieży od 
internetu, w którym 
przedstawia swoją 
opinię. Spełnia 
wszystkie  kryteria 
charakterystyczne  
dla tego typu 
wypowiedzi. Nie 
popełnia  błędów 
językowych  
zakłócających 
komunikatywności 
wypowiedzi. 

 

 

Mówienie/Wymowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 w  bardzo prostych 
słowach opisuje 
sytuację, w której 
technologia 
przyszła mu z 
pomocą 

 używając bardzo 
prostych struktur 
językowych, 
wyjaśnia, jak 
wybrane wynalazki 
wpłynęły na świat 
(pozytywnie lub 

 w prostych słowach 
opisuje sytuację, w 
której technologia 
przyszła mu z 
pomocą 

 używając prostych 
struktur 
językowych, 
wyjaśnia, jak 
wybrane wynalazki 
wpłynęły na świat 
(pozytywnie lub 
negatywnie) 

 używając 
urozmaiconego 
słownictwa, opisuje 
sytuację, w której 
technologia 
przyszła mu z 
pomocą 

 używając dosyć 
różnorodnych 
struktur 
językowych, 
wyjaśnia, jak 
wybrane wynalazki 

 używając bogatego 
słownictwa, opisuje 
sytuację, w której 
technologia 
przyszła mu z 
pomocą 

 używając bardzo 
różnorodnych 
struktur 
językowych, 
wyjaśnia, jak 
wybrane wynalazki 
wpłynęły na świat 

 



 226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

negatywnie) 

 bierze bardzo 
umiarkowany udział 
w dyskusji o 
konieczności / 
potrzebie 
zabierania przez 
uczniów do szkoły 
rozmaitych 
elektronicznych 
gadżetów. 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
niektóre pytania, 
nie rozwijając 
żadnego z nich. 
Liczne błędy 
językowe często 
zakłócają 
komunikację 

 bardzo 
sporadycznie 
włącza się do 
dyskusji na temat 
czasu spędzanego 
na surfowaniu po 
Internecie, celów, w 
jakich korzysta się z 
Internetu, oraz 
ulubionych stron 
internetowych 

 z wydatną pomocą 
nauczyciela tworzy 
zdania w trzecim 
trybie warunkowym, 
komentujące 
podane przeszłe 

 bierze umiarkowany 
udział w dyskusji o 
konieczności / 
potrzebie 
zabierania przez 
uczniów do szkoły 
rozmaitych 
elektronicznych 
gadżetów. 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
większość pytań,  
rozwijając niektóre 
z nich. Dość liczne 
błędy językowe 
czasami zakłócają 
komunikację 

 czasami włącza się 
do dyskusji na 
temat czasu 
spędzanego na 
surfowaniu po 
Internecie, celów, w 
jakich korzysta się z 
Internetu, oraz 
ulubionych stron 
internetowych 

 z pewną pomocą 
nauczyciela tworzy 
zdania w trzecim 
trybie warunkowym, 
komentujące 
podane przeszłe 
sytuacje  

 prostym językiem 
formułuje opinie na 
temat negatywnego 

wpłynęły na świat 
(pozytywnie lub 
negatywnie) 

 bierze dosyć 
aktywny udział w 
dyskusji o 
konieczności / 
potrzebie 
zabierania przez 
uczniów do szkoły 
rozmaitych 
elektronicznych 
gadżetów. 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając 
większość z nich. 
Sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji  

 dosyć aktywnie 
uczestniczy w 
dyskusji na temat 
czasu spędzanego 
na surfowaniu po 
Internecie, celów, w 
jakich korzysta się z 
Internetu, oraz 
ulubionych stron 
internetowych 

 prawie 
samodzielnie i w 
zasadzie poprawnie 
tworzy zdania w 
trzecim trybie 
warunkowym, 

(pozytywnie lub 
negatywnie) 

 bierze bardzo 
aktywny udział w 
dyskusji o 
konieczności / 
potrzebie 
zabierania przez 
uczniów do szkoły 
rozmaitych 
elektronicznych 
gadżetów. 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 2. 
Opisuje zdjęcie i 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając je.  Nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację  

 bardzo aktywnie 
uczestniczy w 
dyskusji na temat 
czasu spędzanego 
na surfowaniu po 
Internecie, celów, w 
jakich korzysta się z 
Internetu, oraz 
ulubionych stron 
internetowych 

 samodzielnie i 
poprawnie tworzy 
zdania w trzecim 
trybie warunkowym, 
komentujące 
podane przeszłe 
sytuacje  

 bogatym językiem 
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Środki językowe 

sytuacje 

 bardzo prostym 
językiem formułuje 
opinie na temat 
negatywnego 
wpływu telewizji czy 
Internetu na rodzinę 

 tylko czasami 
poprawnie używa 
zwrotów 
opisujących 
problem z 
komputerem lub 
sugerujących 
rozwiązania 
problemu w dialogu 
układanym w 
parach 

 stara się wziąć 
udział w dyskusji na 
temat książki i 
filmów o 
Frankensteinie, ale 
używa bardzo 
prostych struktur 
językowych i 
ubogiego 
słownictwa 

 z dużą  pomocą 
nauczyciela 
odgrywa role 
wskazane w 
zadaniu: 
uzyskiwanie/udziela
nie informacji (role-
play) 

 podaje 1 przykład 
sytuacji, w których 
dzwoni się na 
helpline 

 z duża pomocą 

wpływu telewizji czy 
Internetu na rodzinę 

 często poprawnie 
używa zwrotów 
opisujących 
problem z 
komputerem lub 
sugerujących 
rozwiązania 
problemu w dialogu 
układanym w 
parach 

 stara się wziąć 
udział w dyskusji na 
temat książki i 
filmów o 
Frankensteinie, ale 
używa prostych 
struktur językowych 
i niezbyt bogatego 
słownictwa 

 z pewną pomocą 
nauczyciela  
odgrywa role 
wskazane  w 
zadaniu: 
uzyskiwanie/udziela
nie informacji (role-
play)  

 podaje 2-3 
przykłady sytuacji, 
w których dzwoni 
się na helpline 

 odgrywa w parach 
dialog wzorowany 
na dialogu w 
podręczniku, ale 
jeszcze popełnia 
pewne  błędy w 
używaniu 
charakterystycznyc

komentujące 
podane przeszłe 
sytuacje  

 urozmaiconym 
językiem formułuje 
opinie na temat 
negatywnego 
wpływu telewizji czy 
Internetu na rodzinę 

 zwykle poprawnie 
używa zwrotów 
opisujących 
problem z 
komputerem lub 
sugerujących 
rozwiązania 
problemu w dialogu 
układanym w 
parach 

 bierze  dosyć 
aktywny udział w 
dyskusji na temat 
książki i filmów o 
Frankensteinie, 
używając 
różnorodnych 
struktur językowych 
i bogatego 
słownictwa 

 na ogół 
samodzielnie   
odgrywa role 
wskazane w 
zadaniu: 
uzyskiwanie/udziela
nie informacji (role-
play) 

 podaje kilka 
przykładów sytuacji, 
w których dzwoni 
się na helpline 

formułuje opinie na 
temat negatywnego 
wpływu telewizji czy 
Internetu na rodzinę 

 poprawnie używa 
zwrotów 
opisujących 
problem z 
komputerem lub 
sugerujących 
rozwiązania 
problemu w dialogu 
układanym w 
parach 

 bierze aktywny 
udział w dyskusji na 
temat książki i 
filmów o 
Frankensteinie, 
używając 
różnorodnych 
struktur językowych 
i bogatego 
słownictwa 

 na ogół 
samodzielnie   
odgrywa role 
wskazane  w 
zadaniu: 
uzyskiwanie/udziela
nie informacji (role-
play) 

 podaje wiele 
przykładów sytuacji, 
w których dzwoni 
się na helpline 

 odgrywa w parach 
dialog wzorowany 
na dialogu w 
podręczniku i nie 
popełnia błędów 
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nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 1. Z 
trudem prowadzi 
rozmowę, w której 
porusza część 
kwestii w poleceniu, 
nie rozwijając 
żadnej z nich. 
Liczne błędy 
językowe często 
zakłócają 
komunikację 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 3.  
Wybiera jedną 
opcję i odrzuca 
pozostałe. Z trudem 
argumentuje  swoje 
wybory. Nie rozwija 
argumentów. 
Liczne błędy 
językowe często 
zakłócają 
komunikację. 

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi 
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego, nie  
zachowując często  
poprawności 
ortograficznej i 

h zwrotów 

 z pewną pomocą 
realizuje zadanie 
maturalne 1. Z 
pewnym  trudem 
prowadzi rozmowę, 
w której porusza 
większość kwestii w 
poleceniu,  
rozwijając niektóre 
z nich. Dość  liczne 
błędy językowe 
czasem  zakłócają 
komunikację 

 z pomocą 
nauczyciela 
realizuje zadanie 
maturalne 3. 
Wybiera jedną 
opcję i odrzuca 
pozostałe. Z trudem 
argumentuje  swoje 
wybory.  Rozwija  
tylko niektóre 
argumenty. Dość 
liczne błędy 
językowe czasem 
zakłócają 
komunikację. 

 z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi 
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego, nie  

 odgrywa w parach 
dialog wzorowany 
na dialogu w 
podręczniku i 
prawie nie popełnia 
błędów używając 
charakterystycznyc
h dla tej sytuacji 
zwrotów 

 samodzielnie  
realizuje zadanie 
maturalne  1. 
Prowadzi rozmowę, 
w której porusza 
wszystkie kwestie w 
poleceniu,  
rozwijając 
większość  z nich. 
Sporadyczne  błędy 
językowe nie  
zakłócają 
komunikacji 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 3. 
Wybiera jedną 
opcję i odrzuca 
pozostałe.  
Argumentuje  swoje 
wybory.  Rozwija  
większość 
argumentów. 
Sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji. 

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 

używając 
charakterystycznyc
h dla tej sytuacji 
zwrotów 

 samodzielnie  
realizuje zadanie 
maturalne  1. 
Prowadzi rozmowę, 
w której porusza i 
rozwija wszystkie 
kwestie w 
poleceniu,  Nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację 

 samodzielnie 
realizuje zadanie 
maturalne 3. 
Wybiera jedną 
opcję i odrzuca 
pozostałe.  
Argumentuje  swoje 
wybory.  Rozwija  
wszystkie z nich. 
Nie popełnia 
błędów językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 samodzielnie 
uzupełnia  
niedokończone 
zdania 
wykorzystując 
wyrazy podane 
drukowanymi 
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego,  
zachowując  
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gramatycznej 
wpisywanych 
części zdania 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera częściowo 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera częściowo 
poprawnie opcje 
zastępujące 
zaznaczony 
fragment. 
 
 

zachowując 
czasami 
poprawności 
ortograficznej i 
gramatycznej 
wpisywanych 
części zdania 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 z pomocą 
nauczyciela 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje 
zastępujące 
zaznaczony 
fragment. 

 
 
 

 

wyrazy podane 
drukowanymi 
literami, tak aby 
zachować 
znaczenie zdania 
wyjściowego,  
zachowując na ogół 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
wpisywanych 
części zdania 

 samodzielnie 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje, 
które są 
tłumaczeniem 
fragmentu 
podanego w 
nawiasie 

 samodzielnie 
wybiera na ogół 
poprawnie opcje 
zastępujące 
zaznaczony 
fragment. 

 
 

poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
wpisywanych 
części zdania 

 samodzielnie 
wybiera poprawnie 
opcje, które są 
tłumaczeniem 
fragmentu w 
nawiasie 

 samodzielnie 
wybiera  poprawnie 
opcje zastępujące 
zaznaczony 
fragment. 
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NEW MATURA EXPLORER – Poziom Upper-Intermediate – wyd. Nowa Era 

Kryteria oceniania 

 

MODULE 1: ARTISTS 

Zakres tematów: Kultura 

Strategie: Wypowiedź ustna  

Kultura: The People’s Artist, Art Everywhere, The Arts in Britain 

 

Przygotowanie do 
egzaminu 

maturalnego/ strategie 
egzaminacyjne 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

Gramaty
ka 

 

  Uczeń na ogół zna 
zasady tworzenia i 
użycia czasów: 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
czasów: present 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
czasów: present 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
czasów: present 
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 present 
simple/continuous, 
present perfect 
simple/continuous
formy 
will/would;jednak 
popełnia bardzo 
liczne błędy w ich 
konstrukcji i 
stosowaniu.  

 Uczeń zna 
większość zasad 
stosowania 
przedimków 
nieokreślonych i 
określonych (a/an, 
the),ale popełnia 
liczne błędy w ich 
stosowaniu.  

 

simple/continuous, 
present perfect 
simple/continuousfor
my will/would;nie 
zawsze stosuje je 
poprawnie. 

 Uczeń zna zasady 
stosowania 
przedimków 
nieokreślonych i 
określonych (a/an, 
the), ale popełnia 
błędy w ich 
stosowaniu. 

 

simple/continuous
, present perfect 
simple/continuous
formy 
will/would;na ogół 
stosuje je 
poprawnie w 
różnych 
kontekstach. 

 Uczeń zna zasady 
użycia 
przedimków 
nieokreślonych i 
określonych (a/an, 
the) oraz stosuje 
je w większości 
poprawniew 
różnych 
kontekstach. 

 

simple/continuous, 
present perfect 
simple/continuousf
ormy 
will/would;swobod
nie i poprawnie 
stosuje je w 
różnych 
kontekstach. 

 Uczeń zna zasady 
stosowania 
przedimków 
nieokreślonych i 
określonych (a/an, 
the) oraz używa ich 
poprawniew 
różnych 
kontekstach. 

 

Leksyka   Uczeń zna w 
większości biernie 
częśćwprowadzon
ego w Module 1 
słownictwa 
związanego z 
tematem kultury 
(przemysł 
muzyczny, teatr, 
sztuka, fotografia) 
i stosując je, 
popełnia liczne 

 Uczeń zna 
częśćwprowadzoneg
o w Module 1 
słownictwa 
związanego z 
tematem kultury 
(przemysł muzyczny, 
teatr, sztuka, 
fotografia) i stosując 
je, popełnia dość 
liczne błędy. 

 Potrafi zastosować 

 Uczeń zna 
większośćwprowa
dzonego w 
Module 1 
słownictwa 
związanego z 
tematem kultury 
(przemysł 
muzyczny, teatr, 
sztuka, fotografia). 

 Potrafi na ogół 
poprawnie je 

 Uczeń zna 
wprowadzone w 
Module 1 
słownictwo 
związane z 
tematem kultury 
(przemysł 
muzyczny, teatr, 
sztuka, fotografia). 

 Potrafi swobodnie 
je stosować, nie 
popełniając 
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błędy. 

 Potrafi zastosować 
poznane 
słownictwo 
tematyczne w 
ograniczonym 
zakresie,popełniaj
ąc liczne błędy. 

poznane słownictwo, 
lecz popełnia dość 
liczne błędy. 

stosować.  błędów.  

 

Środki językowe 

 Uczeń z trudem 
częściowo poprawnie 
uzupełnia zdania tak, 
by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego.  

 Uczeń z 
trudemczęściowo 
poprawnie wybiera 
słowa/wyrażenia, 
które uzupełniają luki 
w tekście. 

 Uczeń z trudem 
częściowo poprawnie 
wybiera wyrażenie, 
którepoprawnie 
uzupełnia luki w 
dwóch zdaniach. 

 Uczeń częściowo 
poprawnie uzupełnia 
zdania tak, by 
zachowały znaczenie 
zdania wyjściowego. 

 Uczeń wybiera 
częściowo poprawnie 
słowa/wyrażenia, 
które uzupełniają luki 
w tekście. 

 Uczeń częściowo 
poprawnie wybiera 
wyrażenie, 
którepoprawnie 
uzupełnia luki w 
dwóch zdaniach. 

 Uczeń na ogół 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
tak, by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

 Uczeń wybiera na 
ogół poprawnie 
słowa/wyrażenia, 
które uzupełniają 
luki w tekście. 

 Uczeń na ogół 
poprawnie 
wybiera 
wyrażenie, 
którepoprawnie 
uzupełnia luki w 
dwóch zdaniach. 

 Uczeń poprawnie 
uzupełnia zdania 
tak, by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

 Uczeń 
wybierapoprawnie 
słowa/wyrażenia, 
które uzupełniają 
luki w tekście. 

 Uczeń bez trudu 
wybiera 
wyrażenie, 
którepoprawnie 
uzupełnia luki w 
dwóch zdaniach. 

Słuchani
e 
 

Prawda/fałsz;dobier
anie 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
audycji radiowej 
na temat ściągania 
muzyki z internetu 
i potrafi czasem 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens audycji 
radiowej na temat 
ściągania muzyki z 
internetu i niektóre 
informacje 

 Uczeń 
rozumieogólny 
sens audycji 
radiowej na temat 
ściągania muzyki z 
internetu. Potrafi 

 Uczeń w pełni 
rozumiesens 
audycji radiowej 
na temat ściągania 
muzyki z internetu. 
Potrafi wydobyć 
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stwierdzić, czy 
informacje 
zawarte w zadaniu 
są zgodne z treścią 
tekstu.  

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
rozmowy dwóch 
osóbna temat 
koncertu 
VenezuelanYouth
Orchestra, ale ma 
trudności z 
dopasowaniem 
osób do ich 
wypowiedzi.  

 
 

szczegółowe.  
Samodzielnie,częścio
wo poprawnie 
stwierdza, czy 
informacje zawarte w 
zadaniu są zgodne z 
treścią tekstu. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens rozmowy 
dwóch osóbna temat 
koncertu 
VenezuelanYouthOrc
hestra i częściowo 
poprawnie 
dopasowuje osoby 
do ich wypowiedzi. 

wydobyć 
większość 
występujących w 
nim informacji 
kluczowych.  

 W większości 
poprawnie 
stwierdza, czy 
informacje 
zawarte w zadaniu 
są zgodne z treścią 
tekstu. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
rozmowy dwóch 
osóbna temat 
koncertu 
VenezuelanYouth
Orchestra i w 
większości 
poprawnie 
dopasowuje osoby 
do ich 
wypowiedzi. 

wszystkie zawarte 
w nim informacje 
szczegółowe.  

 Poprawnie 
stwierdza, czy 
informacje 
zawarte w zadaniu 
są zgodne z treścią 
tekstu. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
rozmowy dwóch 
osóbna temat 
koncertu 
VenezuelanYouthO
rchestra i 
bezbłędnie 
dopasowuje osoby 
do ich wypowiedzi. 

Czytanie 
Dobieranie;  

wielokrotny wybór 

 Uczeń rozumie 
ogólny senstekstu 
na temat 
wystawiania sztuki 
teatralnej, ale ma 
duże trudności z 
poprawnym 
dopasowaniemfra

 Uczeń rozumie 
ogólny senstekstu na 
temat wystawiania 
sztuki teatralnej, ale 
ma trudności z 
poprawnym 
dopasowaniemfragm
entów tekstu do 

 Uczeń rozumie 
ogólny senstekstu 
na temat 
wystawiania sztuki 
teatralnej, na ogół 
poprawnie 
dopasowujefragm
enty tekstu do 

 Uczeń rozumie 
ogólny senstekstu 
na temat 
wystawiania sztuki 
teatralnej, 
bezbłędnie 
dopasowujefragm
enty tekstu do 
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gmentów tekstu 
do pytań 
zawartych w 
zadaniu.  

 Uczeń rozumie 
ogólny senstekstu 
na temat sztuki 
fotografowania, 
ale ma duże 
trudności z 
poprawnym 
dobraniem 
brakujących zdań 
do luk w tekście.  

 Uczeń rozumie 
ogólny 
senstekstów na 
temat sztuki, ale z 
dużą trudnością 
znajduje w 
tekstach 
konkretne 
informacje i 
określa główną 
myśl obu tekstów. 

pytań zawartych w 
zadaniu. 

 Uczeń rozumie 
ogólny senstekstu na 
temat sztuki 
fotografowania, ale 
ma trudności z 
poprawnym 
dobraniem 
brakujących zdań do 
luk w tekście. 

 Uczeń rozumie 
ogólny senstekstów 
na temat sztuki, ale z 
trudnością znajduje 
w tekstach konkretne 
informacje i określa 
główną myśl obu 
tekstów. 

pytań zawartych w 
zadaniu. 

 Uczeń rozumie 
ogólny senstekstu 
na temat sztuki 
fotografowania, 
na ogół poprawnie 
dobiera brakujące 
zdania do luk w 
tekście. 

 Uczeń rozumie 
ogólny 
senstekstów na 
temat sztuki, na 
ogółpoprawnie 
znajduje w 
tekstach 
konkretne 
informacje i 
określa główną 
myśl obu tekstów. 

pytań zawartych w 
zadaniu. 

 Uczeń rozumie 
ogólny senstekstu 
na temat sztuki 
fotografowania, 
bezbłędnie dobiera 
brakujące zdania 
do luk w tekście. 

 Uczeń rozumie 
ogólny 
senstekstów na 
temat sztuki, 
bezbłędnieznajduj
e w tekstach 
konkretneinformac
je i z łatwością 
określa główną 
myśl obu tekstów. 

Pisanie Blog 

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
formułuje wpis na 
swoim blogu 
poświęconym 
sztuce.Zachowuje 
wymagany styl 

 Uczeń w miarę 

poprawnie formułuje 

wpis na swoim blogu 

poświęconym 

sztuce.Zachowuje 

wymagany styl 

 Uczeń formułuje 
poprawny pod 
względem 
stylistycznym i 
językowym wpis 
na swoim blogu 
poświęconym 

 Uczeń sprawnie 
formułuje wpis na 
swoim blogu 
poświęconym 
sztuce w pełni 
poprawny pod 
względem 
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nieformalny, 
jednak używa 
bardzo ubogich 
struktur 
leksykalno- 
gramatycznych i 
popełnia liczne 
błędy językowe. 
Wypowiedź jest 
niespójna i często 
chaotyczna, 
zazwyczaj brakuje 
w niej niektórych 
elementów 
wynikających z 
polecenia. 

nieformalny, jednak 

używa stosunkowo 

ubogich struktur 

leksykalno- 

gramatycznych oraz 

popełnia różnego 

rodzaju błędy 

językowe. W 

wypowiedzi może 

brakować niektórych 

elementów 

wynikających z 

polecenia. 

sztuce. Stosuje 
dość bogatą 
leksykę oraz 
zachowuje 
wymagany styl 
nieformalny.Może 
popełnić kilka 
drobnych błędów, 
które nie zakłócają 
jednak 
komunikacji. 
Wypowiedź 
zawiera większość 
elementów 
podanych w treści 
polecenia. 

stylistycznym i 
językowym. 
Stosuje bogatą 
leksykę oraz 
zachowuje 
wymagany styl 
nieformalny. 
Wypowiedź jest 
zgodna z tematem 
i zawiera wszystkie 
elementy podane 
w treści polecenia. 

Mówieni
e/ 
wymowa

) 

Rozmowa z 
odgrywaniem roli 

 Uczeń nieudolnie 
prowadzi 
rozmowę na temat 
piractwa 
muzycznego / 
rezerwacji biletów 
w teatrze. 

 Porusza tylko 
niektóre kwestie 
podane w 
poleceniu, nie 
rozwija żadnej z 
nich. Reaguje na 
niektóre 
wypowiedzi 
partnera. Stosuje 

 Uczeń nieudolnie 
prowadzi rozmowę 
na temat piractwa 
muzycznego / 
rezerwacji biletów w 
teatrze. 

 Porusza większość 
kwestii podanych w 
poleceniu, rozwija 
tylko niektóre z nich. 
Reaguje na większość 
wypowiedzi partnera. 
Stosujeubogi zakres 
struktur leksykalno-
gramatycznych, błędy 
językowe czasem 

 Uczeń dość 
swobodnie 
prowadzi 
rozmowę na 
temat piractwa 
muzycznego / 
rezerwacji biletów 
w teatrze. 

 Porusza wszystkie 
kwestie podane w 
poleceniu, rozwija 
większość z nich. 
Reaguje na 
wszystkie 
wypowiedzi 
partnera. Stosuje 

 Uczeń swobodnie 
prowadzi rozmowę 
na temat piractwa 
muzycznego / 
rezerwacji biletów 
w teatrze.  

 Porusza i rozwija 
wszystkie kwestie 
podane w 
poleceniu. Reaguje 
na wszystkie 
wypowiedzi 
partnera. 
Stosujeurozmaicon
y zakres struktur 
leksykalno-
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bardzo ubogi 
zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych, 
liczne błędy 
językowe niekiedy 
zakłócają 
komunikację. 

zakłócają 
komunikację. 

dość urozmaicony 
zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych, 
sporadycznebłędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji 

gramatycznych, 
nie popełnia 
błędów 
językowychzakłóca
jących 
komunikację. 

 

Rozmowa na 
podstawie ilustracji 
oraz odpowiedź na 

3 pytania 

 Uczeń opisuje 
ilustrację, ale pomija 
jeden z 3 elementów 
opisu (kto, gdzie, co 
robi), odpowiada na 
niektóre pytania, nie 
rozwijając żadnego z 
nich, popełnia liczne 
błędy językowe, które 
niekiedy zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń nieudolnie 
opisuje swoje 
doświadczenia 
związane ze sztuką, 
popełniając liczne 
błędy językowe, 
znacznie wpływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi. Ma 
trudności z 
poprawnym 
stosowaniem czasów 
przeszłych. 

 Uczeń opisuje 
ilustrację,na ogół 
pamiętając o 3 
elementach opisu 
(kto, gdzie, co robi), 
odpowiada na 
większość pytań, 
rozwijając niektórez 
nich, popełnia dość 
liczne błędy 
językowe, które 
czasem zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń opisuje swoje 
doświadczenia 
związane ze sztuką, 
popełniając błędy 
językowe, częściowo 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy, 
stosując czasy 
przeszłe. 

 Uczeń dość 
szczegółowo 
opisuje ilustrację, 
pamiętając o 3 
elementach (kto, 
gdzie, co robi), 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając 
większość z nich, 
sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji. 

 Uczeń opisuje 

swoje 

doświadczenia 

związane ze 

sztuką, 

popełniając 

niewielkie błędy 

językowe, na ogół 

niewpływające na 

 Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustrację, 
pamiętając o 3 
elementach opisu 
(kto, gdzie, co 
robi), odpowiada 
na wszystkie 
pytania i rozwija 
je, nie popełnia 
błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 Uczeń w sposób 
płynny opisuje 
swoje 
doświadczenia 
związane ze 
sztuką, stosując 
urozmaicone 
słownictwo i 
poprawne 
struktury 
gramatyczne i nie 
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 zrozumienie 

wypowiedzi. Na 

ogół poprawnie 

posługuje się 

czasami 

przeszłymi. 

popełniając 
większych błędów.  

 

Rozmowa na 
podstawawie 

materiału 
stymulującego 

 Uczeń krótko 
przedstawia wady 
i zalety jednego z 
elementów 
materiału 
stymulującegodot
yczącego 
wydarzeń 
kulturalnych lub 
zdawkowo odnosi 
się do wszystkich 
elementów, ale 
nie rozwija 
żadnego aspektu 
wypowiedzi.  

 Popełnia 
licznebłędyjęzyko
we niezakłócające 
komunikacji, 
aograniczone 
środki językowe 
uniemożliwiająmu 
wyczerpującąrealiz
ację wszystkich 
punktów 

 Uczeń przedstawia 
wady i zalety jednego 
z elementów 
materiału 
stymulującegodotycz
ącego wydarzeń 
kulturalnychi je 
omawia lub 
przedstwia wady i 
zalety wszystkich 
elementów, ale ich 
nie rozwija.  

 Popełniabłędyjęzyko
we, a ograniczone 
środki językowe 
uniemożliwiająmu 
wyczerpującąrealizacj
ę wszystkich punktów 
polecenia. 

 

 Uczeń przedstawia 
wady i zalety 
wszystkich 
elementów 
materiału 
stymulującegodot
yczącego 
wydarzeń 
kulturalnych i 
omawia niektóre z 
nich.  

 Popełnia 
sporadycznebłędyj
ęzykowe, a 
dośćurozmaicone 
środki językowe 
umożliwiająmu 
wyczerpującąrealiz
ację 
większościpunktó
w polecenia. 

 

 Uczeń przedstawia 
i szczegółowo 
omawia wady i 
zalety 
wszystkichelement
ów materiału 
stymulującego 
dotyczącego 
wydarzeń 
kulturalnych. 

 W zasadzie nie 
popełniabłędówjęz
ykowych, 
aurozmaicone 
środki językowe 
umożliwiająmu 
wyczerpującąrealiz
ację wszystkich 
punktów 
polecenia. 
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polecenia. 
 

 

 

 

 

 

 

MODULE 2: CROSSING BORDERS 

Zakres tematów: Państwo i społeczeństwo 

Strategie: Wypowiedź pisemna – E-mail/list prywatny 

Kultura: Bend it like Beckham,  

 

Przygotowa
nie do 

egzaminu 
maturalneg
o/ strategie 
egzaminacy

jne 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

Gramat
yka 

 
 

  Uczeń na ogół zna 
zasady tworzenia i 
użycia czasów: past  
simple/continuous, 
past perfect 
simple/continuous

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
czasów: past 
simple/continuous, 
past perfect 
simple/continuous

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
czasów: 
pastsimple/continuous, 
pastperfectsimple/conti
nuousoraz formy would 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia czasów: 
pastsimple/continuous, 
pastperfectsimple/continu
ousoraz formywouldi used 
to; swobodnie stosuje je w 
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oraz formy wouldi 
used to; jednak 
popełnia bardzo 
liczne błędy w ich 
konstrukcji i 
stosowaniu.  

 Uczeń zna 
większość zasad 
stosowania 
określników 
(determiners), ale 
popełnia liczne 
błędy w ich 
stosowaniu.  

oraz formy would i 
used to; nie zawsze 
stosuje je 
poprawnie.  

 Uczeń zna zasady 
stosowania 
określników 
(determiners), ale 
popełnia błędy w 
ich stosowaniu. 

iused to; na ogół stosuje 
je poprawnie w różnych 
kontekstach.  

 Uczeń zna zasady użycia 
określników 
(determiners) oraz 
stosuje je w większości 
poprawnie  w różnych 
kontekstach. 

różnych kontekstach.  

 Uczeń zna zasady 
stosowania określników 
(determiners) oraz używa 
ich poprawnie  w różnych 
kontekstach. 

Leksyka   Uczeń zna,w 
większości 
biernie,część  
wprowadzonego w 
Module 2 
słownictwa 
związanego z 
tematem państwa i 
społeczeństwa 
(pomoc 
międzynarodowa, 
informowanie,  
środowisko, nowy 
dom – emigracja).  

 Potrafi zastosować 
poznane 
słownictwo 
tematyczne w 

 Uczeń zna część  
wprowadzonego w 
Module 2 
słownictwa 
związanego z 
tematem „państwo 
i społeczeństwo” 
(pomoc 
międzynarodowa, 
informowanie,  
środowisko, nowy 
dom – emigracja). 

 Potrafi zastosować 
poznane 
słownictwo, lecz 
popełnia dość 
liczne błędy. 

 Uczeń zna zasady 

 Uczeń zna większość  
wprowadzonego w 
Module 2 słownictwa 
związanego z tematem 
„państwo i 
społeczeństwo” (pomoc 
międzynarodowa, 
informowanie,  
środowisko,nowy dom – 
emigracja). 

 Potrafi na ogół 
poprawnie je stosować.  

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i zapisu 
rzeczowników i 
przymiotników 
złożonych i potrafi na 
ogół poprawnie je 

 Uczeń zna wprowadzone 
w Module 2 słownictwo 
związane z tematem 
„państwo i 
społeczeństwo” (pomoc 
międzynarodowa, 
informowanie,  
środowisko,nowy dom – 
emigracja). 

 Potrafi swobodnie je 
stosować, nie popełniając 
błędów.  

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i zapisu 
rzeczowników i 
przymiotników złożonych, 
potrafi poprawnie je 
stosować w różnych 
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ograniczonym 
zakresie,popełniają
c liczne błędy. 

 Uczeń częściowo 
zna zasady 
tworzenia i zapisu 
rzeczowników i 
przymiotników 
złożonych, ale ma 
duże trudności z 
poprawnym 
stosowaniem ich w 
różnych 
kontekstach i 
popełnia liczne 
błędy. 

 Uczeńznaniektóred
iscourse markers 
(actually, well, 
anyway, you know, 
luckily, 
unfortunately),ale 
rzadko je stosuje. 

tworzenia i zapisu 
rzeczowników i 
przymiotników 
złożonych, ale ma 
trudności z 
poprawnym 
stosowaniem ich w 
różnych 
kontekstach i 
popełnia dość 
liczne błędy. 

 Uczeńznaniektóred
iscourse markers 
(actually, well, 
anyway, you know, 
luckily, 
unfortunately),ale 
niestosujeichczęsto
. 

stosować. 

 Uczeńznaiczasamistosuj
ediscourse markers 
(actually, well, anyway, 
you know, luckily, 
unfortunately). 

kontekstach. 

 Uczeńznaiswobodniestosu
jediscourse markers 
(actually, well, anyway, 
you know, luckily, 
unfortunately). 

 
 

Środki 
językowe 

 Uczeń z trudem 
tworzy częściowo 
poprawnie słowa, 
które uzupełniają 
luki w zdaniach. 

 Uczeń z trudem 
częściowo 
poprawnie wybiera 
tłumaczenie 

 Uczeń tworzy 
częściowo 
poprawnie 
słowa/wyrażenia, 
które uzupełniają 
luki w zdaniach. 

 Uczeń częściowo 
poprawnie wybiera 
tłumaczenie 

 Uczeń tworzy na ogół 
poprawnie 
słowa/wyrażenia, które 
uzupełniają luki w 
zdaniach. 

 Uczeń na ogół 
poprawnie wybiera 
tłumaczenie 
fragmentów zdań. 

 Uczeń tworzy  poprawnie 
słowa/wyrażenia, które 
uzupełniają luki w 
zdaniach. 

 Uczeń poprawnie wybiera 
tłumaczenie fragmentów 
zdań. 
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fragmentów zdań. fragmentów zdań. 

Słuchan
ie 
 
 

Dobierani
e; 

wielokrot
ny wybór 

 Uczeń rozumie 
ogólnysens 
wypowiedzi 
związanych z 
wolontariatem, ale 
ma duże trudności 
z dopasowaniem  
wypowiedzi do 
zdań im 
odpowiadających.  

 Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstu 
na temat historii 
emigracji do 
Wielkiej Brytanii po 
drugiej wojnie 
światowej, ale z 
trudem wybiera 
częściowo 
poprawnie 
odpowiedzi zgodne 
z treścią nagrania.  

 Uczeń rozumie 
ogólnysens 
rozmowy w 
sprawie pracy w 
organizacji 
broniącej praw 
człowieka, ale z 
trudem wybiera 
częściowo 

 Uczeń rozumie 
ogólnysens 
wypowiedzi 
związanych z 
wolontariatem, 
częściowo 
poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do 
zdań im 
odpowiadających. 

 Uczeń rozumie 
ogólnysens tekstu 
na temat historii 
emigracji do 
Wielkiej Brytanii po 
drugiej wojnie 
światowej, 
częściowo 
poprawnie  
wybiera 
odpowiedzi zgodne 
z treścią nagrania. 

 Uczeń rozumie 
ogólnysens 
rozmowy w 
sprawie pracy w 
organizacji 
broniącej praw 
człowieka, 
częściowo 

 Uczeń rozumie 
ogólnysens wypowiedzi 
związanych z 
wolontariatem, w 
większości poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do zdań im 
odpowiadających. 

 Uczeń rozumie 
ogólnysens tekstu na 
temat historii emigracji 
do Wielkiej Brytanii po 
drugiej wojnie 
światowej, w większości 
poprawnie  wybiera 
odpowiedzi zgodne z tre 
ścią nagrania. 

 Uczeń rozumie 
ogólnysens rozmowy w 
sprawie pracy w 
organizacji broniącej 
praw człowieka, w 
większości poprawnie  
wybiera odpowiedzi 
zgodne z treścią 
nagrania. 

 Uczeń rozumie bez trudu 
ogólnysens wypowiedzi 
związanych z 
wolontariatem, 
bezbłędnie dopasowuje 
wypowiedzi do zdań im 
odpowiadających. 

 Uczeń rozumie bez trudu 
ogólnysens tekstu na 
temat historii emigracji do 
Wielkiej Brytanii po 
drugiej wojnie światowej i 
bezbłędnie wybiera 
odpowiedzi zgodne z 
treścią nagrania.  

 Uczeń rozumie bez trudu 
ogólnysens rozmowy w 
sprawie pracy w 
organizacji broniącej praw 
człowieka i bezbłędnie 
wybiera odpowiedzi 
zgodne z treścią nagrania. 
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poprawnie 
odpowiedzi zgodne 
z treścią nagrania.  

poprawnie  
wybiera 
odpowiedzi zgodne 
z treścią nagrania. 

Czytani
e 

Wielokrot
ny wybór; 
dobierani
e 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
artykułu  na temat 
działań ekologów, 
ale z dużą 
trudnością 
znajduje w nim 
konkretneinformac
je i określa, kim 
jest autor tekstu.  

 Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstu 
„Ellis Island: The 
Story of a 
Migration 
Museum”, ale ma 
duże trudności z 
rozpoznaniem 
związków między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
poprawnym 
dobraniem 
brakujących zdań 
do luk w tekście. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
artykułu na temat 
działań ekologów, 
ale z trudnością 
znajduje w nim 
konkretne 
informacje i 
określa, kim jest 
autor tekstu. 

 Uczeń rozumie  
ogólny sens tekstu 
„Ellis Island: The 
Story of a 
Migration 
Museum”, ale ma 
trudności z 
rozpoznaniem 
związków między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
poprawnym 
dobraniem 
brakujących zdań 
do luk w tekście. 

 Uczeń rozumie ogólny 
sens artykułu na temat 
działań ekologów, na 
ogół  poprawnie 
znajduje w nim 
konkretne informacje i 
określa, kim jest autor 
tekstu. 

 Uczeń rozumie ogólny 
sens tekstu „Ellis Island: 
The Story of a Migration 
Museum”, na ogół 
poprawnie rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
dobiera brakujące 
zdania do luk w tekście. 

 Uczeń rozumie ogólny 
sens artykułu na temat 
działań ekologów, 
bezbłędnie  znajduje w 
nim konkretne informacje 
i z łatwością określa, kim 
jest autor tekstu. 

 Uczeń rozumie ogólny 
sens tekstu „Ellis Island: 
The Story of a Migration 
Museum”, bezbłędnie 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu i dobiera brakujące 
zdania do luk w tekście. 

Pisanie E-mail/list 
prywatny 

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
formułuje relację z 

 Uczeń w miarę 
poprawnie 
formułuje relację z 

 Uczeń formułuje 
poprawną pod 
względem stylistycznym 

 Uczeń sprawnie formułuje 
relację z udziału w akcji 
charytatywnej w formie e-
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udziału w akcji 
charytatywnej w 
formie e-
maila/listu 
prywatnego. 

 Zachowuje 
wymagany styl 
nieformalny, 
jednak używa 
bardzo ubogich 
struktur 
leksykalno- 
gramatycznych i 
popełnia liczne 
błędy językowe.  

 Wypowiedź jest 
niespójna i często 
chaotyczna, 
zazwyczaj brakuje 
w niej niektórych 
elementów 
wynikających z 
polecenia. 

udziału w akcji 
charytatywnej w 
formie e-
maila/listu 
prywatnego. 

 Zachowuje 
wymagany styl 
nieformalny, 
jednak używa 
stosunkowo 
ubogich struktur 
leksykalno- 
gramatycznych 
oraz popełnia 
różnego rodzaju 
błędy językowe.  

 W wypowiedzi 
może brakować 
niektórych 
elementów 
wynikających z 
polecenia. 

i językowym relację z 
udziału w akcji 
charytatywnej w formie 
e-maila/listu 
prywatnego. 

  Stosuje dość bogatą 
leksykę, oraz zachowuje 
wymagany styl 
nieformalny. Może 
popełnić kilka drobnych 
błędów, które nie 
zakłócają jednak 
komunikacji.  

 Wypowiedź zawiera 
większość elementów 
podanych w treści 
polecenia. 

maila/listu prywatnego, 
która jest w pełni 
poprawna pod względem 
stylistycznym i językowym.  

 Stosuje bogatą leksykę 
oraz zachowuje 
wymagany styl 
nieformalny.  

 Wypowiedź jest zgodna z 
tematem i zawiera 
wszystkie elementy 
podane w treści polecenia. 

Mówie
nie/ 
wymo

wa) 

Rozmowa 
na 

podstawi
e ilustracji 

oraz 
odpowied

ź na 3 
pytania 

 Uczeń opisuje 
ilustrację, ale 
pomija jeden z 3 
elementów opisu 
(kto, gdzie, co 
robi), odpowiada 
na niektóre 
pytania, nie 
rozwijając żadnego 

 Uczeń opisuje 
ilustrację, na ogół 
pamiętając o 3 
elementach opisu 
(kto, gdzie, co 
robi), odpowiada 
na większość 
pytań, rozwijając 
niektóre  z nich, 

 Uczeń dość szczegółowo 
opisuje ilustrację, 
pamiętając o 3 
elementach (kto, gdzie, 
co robi), odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając większość z 
nich, sporadyczne błędy 
językowe nie zakłócają 

 Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustrację, 
pamiętając o 3 
elementach opisu (kto, 
gdzie, co robi), odpowiada 
na wszystkie pytania i 
rozwija je, nie popełnia 
błędów językowych 
zakłócających 
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z nich, popełnia 
liczne błędy 
językowe, które 
niekiedy zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń nieudolnie 
opisuje swoje 
doświadczenia 
związane z 
nawiązywaniem 
znajomości przez 
internet, 
popełniając liczne 
błędy językowe, 
znacznie 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Ma 
trudności z 
poprawnym 
stosowaniem 
czasów przeszłych. 

popełnia dość 
liczne błędy 
językowe, które 
czasem zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń opisuje 
swoje 
doświadczenia 
związane z 
nawiązywaniem 
znajomości przez 
internet, 
popełniając błędy 
językowe, 
częściowo 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Popełnia 
sporadyczne błędy, 
stosując czasy 
przeszłe. 

komunikacji. 

 Uczeń opisuje swoje 
doświadczenia związane 
z nawiązywaniem 
znajomości przez 
internet, popełniając 
niewielkie błędy 
językowe, na ogół 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Na ogół 
poprawnie posługuje się 
czasami przeszłymi. 

komunikację. 

 Uczeń w sposób płynny 
opisuje swoje 
doświadczenia związane z 
nawiązywaniem 
znajomości przez internet, 
stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne i 
nie popełniając większych 
błędów. 

 Rozmowa 
na 

podstawa
wie 

materiału 
stymulują

cego 

 Uczeń krótko 
przedstawia wady i 
zalety jednego z 
elementów 
materiału 
stymulującego  
dotyczącego 
protestu przeciwko 
kłusownictwu 
wodnemu / akcji w 

 Uczeń przedstawia 
wady i zalety 
jednego z 
elementów 
materiału 
stymulującegodoty
czącego protestu 
przeciwko 
kłusownictwu 
wodnemu / akcji w 

 Uczeń przedstawia wady 
i zalety wszystkich 
elementów materiału 
stymulującego 
dotyczącego protestu 
przeciwko kłusownictwu 
wodnemu / akcji w 
obronie praw człowieka 
i omawia niektóre z 
nich.  

 Uczeń przedstawia i 
szczegółowo omawia 
wady i zalety wszystkich  
elementów materiału 
stymulującego 
dotyczącego protestu 
przeciwko kłusownictwu 
wodnemu / akcji w 
obronie praw człowieka.   

 W zasadzie nie popełnia 
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obronie praw 
człowieka lub 
zdawkowo odnosi 
się do wszystkich 
elementów, ale nie 
rozwija żadnego 
aspektu 
wypowiedzi.  

 Popełnia 
licznebłędyjęzykow
e niezakłócające 
komunikacji, 
aograniczone 
środki językowe 
uniemożliwiająmu 
wyczerpującąrealiz
ację wszystkich 
punktów 
polecenia. 

obronie praw 
człowieka i je 
omawia lub 
przedstwia wady i 
zalety wszystkich 
elementów, ale ich 
nie rozwija.  

 Popełniabłędyjęzyk
owe, a ograniczone 
środki językowe 
uniemożliwiająmu 
wyczerpującąrealiz
ację wszystkich 
punktów 
polecenia. 

 Popełnia 
sporadycznebłędyjęzyko
we, a dośćurozmaicone 
środki językowe 
umożliwiająmu 
wyczerpującąrealizację 
większości punktów 
polecenia. 

błędówjęzykowych, a 
urozmaicone środki 
językowe umożliwiająmu 
wyczerpującąrealizację 
wszystkich punktów 
polecenia. 

 

MODULE 3: LIVING IN A CHANGING WORLD 

Zakres tematów: Nauka i technika,społeczeństwo 

Strategie: Wypowiedź pisemna – rozprawka przedstawiająca opinię   

Kultura: Get the country cooking again    

 

 Przygotowanie do 
egzaminu 

maturalnego/ 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 
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strategie 
egzaminacyjne 

Gramatyka 
 
 

  Uczeń na ogół zna 
zasady tworzenia i 
użycia różnych form 
wyrażania 
przyszłości: will, be 
going to, present 
simple/continuousor
az czasówfuture 
continuous, future 
perfect 
simple/continuous; 
jednak popełnia 
bardzo liczne błędy 
w ich konstrukcji i 
stosowaniu.  

 
 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
różnych form 
wyrażania 
przyszłości: will, be 
going to, present 
simple/continuousor
az czasów  future 
continuous, future 
perfect 
simple/continuous;n
ie zawsze stosuje je 
poprawnie.  

 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
różnych form 
wyrażania 
przyszłości: will, be 
going to, present 
simple/continuous 
oraz czasów  future 
continuous, future 
perfect 
simple/continuous;
na ogół stosuje je 
poprawnie w 
różnych 
kontekstach.  

 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
różnych form 
wyrażania 
przyszłości: will, be 
going to, present 
simple/continuous 
oraz czasów  
future continuous, 
future perfect 
simple/continuous; 
swobodnie stosuje 
je w różnych 
kontekstach.  

Leksyka   Uczeń zna, w 
większości biernie, 
część  
wprowadzonego w 
Module 3 
słownictwa 
związanego z 
tematem nauki i 
techniki (nauka i 
technika, świat 
rozwijający się, 
współczesna rodzina 
i społeczeństwo, 
technologie dla 

 Uczeń zna część  
wprowadzonego w 
Module 3 
słownictwa 
związanego z 
tematem nauki i 
techniki (nauka i 
technika, świat 
rozwijający się, 
współczesna rodzina 
i społeczeństwo, 
technologie dla 
środowiska, kultlura 
odżywiania się). 

 Uczeń zna 
większość  
wprowadzonego w 
Module 3 
słownictwa 
związanego z 
tematem nauki i 
techniki (nauka i 
technika, świat 
rozwijający się, 
współczesna 
rodzina i 
społeczeństwo, 
technologie dla 

 Uczeń zna 
wprowadzone w 
Module 3 słownictwo 
związane z tematem 
nauki i techniki (nauka 
i technika, świat 
rozwijający się, 
współczesna rodzina i 
społeczeństwo, 
technologie dla 
środowiska, kultlura 
odżywiania się). 

 Potrafi swobodnie 



 247 

środowiska, kultlura 
odżywiania się). 

 Potrafi zastosować 
poznane słownictwo 
tematyczne w 
ograniczonym 
zakresie, popełniając 
liczne błędy. 

 Uczeń częściowo zna 
przedrostki hyper-, 
micro-, semi-, ultra-
,ale ma duże 
trudności z ich 
poprawnym 
stosowaniem i 
pisownią. 

 Potrafi zastosować 
poznane 
słownictwo, lecz 
popełnia dość liczne 
błędy. 

 Uczeń zna 
przedrostki hyper-, 
micro-, semi-, ultra-
,ale ma trudności z 
ich poprawnym 
stosowaniem i 
pisownią. 

środowiska, 
kultlura odżywiania 
się). 

 Potrafi na ogół 
poprawnie je 
stosować.  

 Uczeń zna 
przedrostki hyper-, 
micro-, semi-, ultra- 
i na ogół stosuje je 
poprawnie, 
zachowując 
odpowiednią 
pisownię.  

je stosować, nie 
popełniając 
błędów.  

 Uczeń zna 
przedrostki hyper-, 
micro-, semi-, 
ultra- i swobodnie 
stosuje je, 
zachowując 
poprawną  
pisownię.  

 Środki językowe  Uczeń z trudem 
częściowo 
poprawnie uzupełnia 
zdania, 
wykorzystując 
podane w nawiasach 
wyrażenia.  

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania, 
wykorzystując 
podane w 
nawiasach 
wyrażenia. 

 Uczeń na ogół 
poprawnie 
uzupełnia zdania, 
wykorzystując 
podane w 
nawiasach 
wyrażenia. 

 Uczeń poprawnie 
uzupełnia zdania, 
wykorzystując 
podane w 
nawiasach 
wyrażenia. 

Słuchanie 
 

Wielokrotny 
wybór; 

dobieranie  
 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
programu radiowego 
na temat Butanu, ale 
z trudem wybiera 
częściowo 
poprawnie 
odpowiedzi zgodne z 
treścią nagrania.  

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
programu 
radiowego na temat 
Butanu, częściowo 
poprawnie  wybiera 
odpowiedzi zgodne z 
treścią nagrania. 

 Uczeń rozumie 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
programu 
radiowego na 
temat Butanu, w 
większości 
poprawnie  
wybiera 
odpowiedzi zgodne 

 Uczeń rozumie bez 
trudu ogólny sens 
programu 
radiowego na 
temat Butanu i 
bezbłędnie 
wybiera 
odpowiedzi 
zgodne z treścią 
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 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi 
związanych z 
nawykami 
żywieniowymi, ale 
ma duże trudności z 
dopasowaniem  
wypowiedzi do zdań 
im 
odpowiadających.  

ogólny sens 
wypowiedzi 
związanych z 
nawykami 
żywieniowymi, 
częściowo 
poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do zdań 
im 
odpowiadających. 

z treścią nagrania. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi 
związanych z 
nawykami 
żywieniowymi, w 
większości 
poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do 
zdań im 
odpowiadających. 

nagrania.  

 Uczeń rozumie bez 
trudu ogólny sens 
wypowiedzi 
związanych z 
nawykami 
żywieniowymi, 
bezbłędnie 
dopasowuje 
wypowiedzi do 
zdań im 
odpowiadających. 

Czytanie Dobieranie; 
wielokrotny 

wybór 

 Uczeń rozumie  
ogólny sens artykułu 
na temat 
nanotechnologii, ale 
ma duże trudności z 
rozpoznaniem 
związków między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
poprawnym 
dobraniem 
brakujących zdań do 
luk w tekście. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens artykułu  
na temat zwyczajów 
żywieniowych 
Brytyjczyków, ale z 
dużą trudnością 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens artykułu 
na temat 
nanotechnologii, ale 
ma trudności z 
rozpoznaniem 
związków między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
poprawnym 
dobraniem 
brakujących zdań do 
luk w tekście. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens artykułu 
na temat zwyczajów 
żywieniowych 
Brytyjczyków, ale z 
trudnością znajduje 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
artykułu na temat 
nanotechnologii, 
na ogół poprawnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
dobiera brakujące 
zdania do luk w 
tekście. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
artykułu na temat 
zwyczajów 
żywieniowych 
Brytyjczyków, na 
ogół  poprawnie 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
artykułu na temat 
nanotechnologii, 
bezbłędnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
dobiera brakujące 
zdania do luk w 
tekście. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
artykułu na temat 
zwyczajów 
żywieniowych 
Brytyjczyków, 
bezbłędnie  
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znajduje w nim 
konkretneinformacje
, nie potrafi określić 
intencji autora i 
zazwyczaj nie potrafi 
odróżnić faktów od 
opinii. 

w nim 
konkretneinformacj
e, popełnia błędy, 
określając intencje 
autora, i z pewną 
trudnością odróżnia 
fakty od opinii. 

znajduje w nim 
konkretneinformac
je i na ogół 
poprawnie określa 
intencje autora 
orazodróżnia fakty 
od opinii.  

znajduje w nim 
konkretneinforma
cje i z łatwością 
określa intencje 
autora oraz 
odróżnia fakty od 
opinii. 

Pisanie Rozprawka 
przedstawiająca 

opinię   

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
formułuje rozprawkę 
przedstawiającą 
opinię  na temat 
energii atomowej 
jako energii 
przyszłości. 

 Nieudolnie formułuje 
tezę, która może 
odbiegać od tematu lub 
treści wypowiedzi. 

 Wypowiedź jest 

niespójna i często 

chaotyczna, 

zazwyczaj brakuje w 

niej pogłębionej 

argumentacji.  

 Uczeń zachowuje 
wymagany styl 
formalny, jednak 
używa bardzo 
ubogich struktur 
leksykalno- 

 Uczeń w miarę 
poprawnie 
formułuje 
rozprawkę 
przedstawiającą 
opinię  na temat 
energii atomowej 
jako energii 
przyszłości. 

 Formułuje tezę, 
która może 
odbiegać od tematu 
lub treści 
wypowiedzi. 

 W wypowiedzi może 
brakować 
pogłębionej 
argumentacji 
niektórych 
elementów 
wynikających z 
polecenia. 

 Uczeń zachowuje 
wymagany styl 
formalny, jednak 

 Uczeń formułuje 
poprawną pod 
względem 
stylistycznym i 
językowym 
rozprawkę 
przedstawiającą 
opinię  na temat 
energii atomowej 
jako energii 
przyszłości. 

 Formułuje 
schematyczną, 
zgodną z tematem i 
treścią wypowiedzi 
tezę. 

 Wypowiedź 

zawiera pogłębioną 

argumentację 

większości 

elementów 

podanych w treści 

polecenia. 

 Uczeń sprawnie 
formułuje 
rozprawkę 
przedstawiającą 
opinię  na temat 
energii atomowej 
jako energii 
przyszłości; jest 
ona w pełni 
poprawna pod 
względem 
stylistycznym i 
językowym.  

 Formułuje 
nieschematyczną, 
zgodną z tematem 
i treścią 
wypowiedzi tezę. 

 Wypowiedź 
zawiera 
wieloaspektową i 
pogłębioną 
argumentację 
dotyczącą 
wszystkich 
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gramatycznych i 
popełnia liczne błędy 
językowe.  

używa stosunkowo 
ubogich struktur 
leksykalno- 
gramatycznych oraz 
popełnia różnego 
rodzaju błędy 
językowe.  
 

 Uczeń stosuje dość 
bogatą leksykę oraz 
zachowuje 
wymagany styl 
formalny.Może 
popełnić kilka 
drobnych błędów, 
które nie zakłócają 
jednak 
komunikacji.  

elementów 
podanych w treści 
polecenia. 

 Uczeń stosuje 
bogatą leksykę 
oraz zachowuje 
wymagany styl 
formalny. 

Mówienie 
/ wymowa 

Rozmowa na 
podstawie 

ilustracji oraz 
odpowiedź na 3 

pytania 

 Uczeń opisuje 
ilustrację, ale pomija 
jeden z 3 elementów 
opisu (kto, gdzie, co 
robi), odpowiada na 
niektóre pytania, nie 
rozwijając żadnego z 
nich, popełnia liczne 
błędy językowe, 
które niekiedy 
zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń nieudolnie 
opisuje swoje 
doświadczenia 
związane z wymianą 
urządzenia na 
nowszy model, 
popełniając liczne 
błędy językowe, 
znacznie wpływające 
na zrozumienie 

 Uczeń opisuje 
ilustrację, na ogół 
pamiętając o 3 
elementach opisu 
(kto, gdzie, co robi), 
odpowiada na 
większość pytań, 
rozwijając niektóre  
z nich, popełnia 
błędy językowe, 
które czasem 
zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń opisuje swoje 
doświadczenia 
związane z wymianą 
urządzenia na 
nowszy model, 
popełniając dość 
liczne błędy 
językowe, częściowo 
wpływające na 

 Uczeń dość 
szczegółowo 
opisuje ilustrację, 
pamiętając o 3 
elementach (kto, 
gdzie, co robi), 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając 
większość z nich, 
sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji. 

 Uczeń opisuje 
swoje 
doświadczenia 
związane z 
wymianą 
urządzenia na 
nowszy model, 
popełniając 

 Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustrację, 
pamiętając o 3 
elementach opisu 
(kto, gdzie, co 
robi), odpowiada 
na wszystkie 
pytania i rozwija 
je, nie popełnia 
błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikacji. 

 Uczeń w sposób 
płynny opisuje 
swoje 
doświadczenia 
związane z 
wymianą 
urządzenia na 
nowszy model, 
stosując 
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wypowiedzi. Ma 
trudności z 
poprawnym 
stosowaniem 
czasów przeszłych. 

zrozumienie 
wypowiedzi. 
Popełnia 
sporadyczne błędy, 
stosując czasy 
przeszłe. 

niewielkie błędy 
językowe, na ogół 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Na 
ogół poprawnie 
posługuje się 
czasami przeszłymi. 

urozmaicone 
słownictwo i 
poprawne 
struktury 
gramatyczne i nie 
popełniając 
większych błędów. 

 

 

 

MODULE 4: REACHING FOR THE STARS 

Zakres tematów: Państwo i społeczeństwo, nauka i technika 

Strategie: Wypowiedź pisemna   

Kultura: A society that’s becoming anti-social 

 

Przygotowani
e do 

egzaminu 
maturalnego/ 

strategie 
egzaminacyjn

e 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

Gramatyk
a 
 
 

  Uczeń zna część 
spójników 
czasowych i na ogół 
poprawnie stosuje 
czas present simple 

 Uczeń zna większość 
spójników 
czasowych i 
poprawnie stosuje 
czas present simple 

 Uczeń zna większość 
spójników 
czasowych i na ogół 
poprawnie stosuje 
czasy present 

 Uczeń zna większość 
spójników 
czasowych i 
swobodnie  stosuje 
odpowiednie czasy 
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w zdaniach 
dotyczących 
przyszłości. 

 Uczeń na ogół 
potrafi rozpoznać 
imiesłowowe 
równoważniki zdań, 
lecz ma duże 
trudności z 
samodzielnymich 
tworzeniem i 
stosowaniem. 

 Uczeń na ogół zna 
czasowniki modalne 
dla wyrażenia  
przypuszczeń 
odnoszących się do 
przeszłości (must, 
can’t, may/might, 
could) i na ogół 
potrafi rozróżniać  
ich znaczenie, 
jednak popełnia 
liczne błędy, 
tworząc 
odpowiednie formy 
perfect infinitive.  

 Uczeń zna część 
przysłówków i 
innych zwrotów do 
wyrażania 
przypuszczeń (sure, 

w zdaniach 
dotyczących 
przyszłości.  

 Uczeń na ogół 
potrafi rozpoznać 
imiesłowowe 
równoważniki zdań, 
lecz ma trudności z  
samodzielnym ich 
tworzeniem i 
stosowaniem. 

 Uczeń zna 
czasowniki modalne 
dla wyrażenia  
przypuszczeń 
odnoszących się do 
przeszłości (must, 
can’t, may/might, 
could) i na ogół 
potrafi rozróżniać  
ich znaczenie, jednak 
popełnia błędy, 
tworząc 
odpowiednie formy 
perfect infinitive.  

 Uczeń zna większość 
przysłówków i 
innych zwrotów do 
wyrażania 
przypuszczeń (sure, 
probably, possibly, 
likelyitp.),ale 

simplei present 
perfect w zdaniach 
dotyczących 
przyszłości.  

 Uczeń potrafi 
rozpoznać 
imiesłowowe 
równoważniki zdań, 
lecz miewa 
trudności z  
samodzielnym ich 
tworzeniem i 
stosowaniem. 

 Uczeń zna 
czasowniki modalne 
dla wyrażenia  
przypuszczeń 
odnoszących się do 
przeszłości (must, 
can’t, may/might, 
could),  potrafi 
rozróżniać  ich 
znaczenie, na ogół 
stosuje      
poprawnie 
odpowiednie formy 
perfect infinitive.  

 Uczeń zna 
przysłówki i inne 
zwroty do 
wyrażania 
przypuszczeń (sure, 

(present 
simple/continuousi 
present perfect, past 
perfect) w róźnych 
kontekstach.  

 Uczeń potrafi 
rozpoznać 
imiesłowowe 
równoważniki zdań i  
samodzielnie je 
tworzyć i stosować. 

 Uczeń zna 
czasowniki modalne 
dla wyrażenia  
przypuszczeń 
odnoszących się do 
przeszłości (must, 
can’t, may/might, 
could),bez trudu 
rozróżnia  ich 
znaczenie i stosuje      
poprawnie 
odpowiednie formy 
perfect infinitive. 

 Uczeń zna 
swobodnie i 
poprawnie stosuje 
różne przysłówki i 
zwroty do 
wyrażania 
przypuszczeń (sure, 
probably, possibly, 
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probably, possibly, 
likelyitp.),ale z 
trudem je stosuje 
poprawnie.  

 

popełnia błędy w ich 
stosowaniu.  

 

probably, possibly, 
likelyitp.)i na ogół 
stosuje je 
poprawnie.  

likelyitp).  

Leksyka   Uczeń zna, w 
większości biernie, 
część  
wprowadzonego w 
Module 4 
słownictwa 
związanego z 
tematem „państwo i 
społeczeństwo”oraz 
„nauka i 
technika”(kosmos, 
polityka, naprawy). 

 Potrafi zastosować 
poznane słownictwo 
tematyczne w 
ograniczonym 
zakresie, 
popełniając liczne 
błędy. 

 Uczeń zna niektóre 
czasowniki 
wyrażające 
osiągnięcia, ale 
rzadko je stosuje. 

 Uczeń zna część  
wprowadzonego w 
Module 4 
słownictwa 
związanego z 
tematem „państwo i 
społeczeństwo”oraz 
„nauka i technika” 
(kosmos, polityka, 
naprawy). 

 Potrafi zastosować 
poznane słownictwo, 
lecz popełnia dość 
liczne błędy. 

 Uczeń zna niektóre 
czasowniki 
wyrażające 
osiągnięcia, ale nie 
stosuje ich często. 

 Uczeń zna większość  
wprowadzonego w 
Module 4 
słownictwa 
związanego z 
tematem „państwo i 
społeczeństwo”oraz 
„nauka i technika” 
(kosmos, polityka, 
naprawy). 

 Potrafi na ogół 
poprawnie je 
stosować. 

 Uczeń zna i czasami 
stosuje czasowniki 
wyrażające 
osiągnięcia. 

 Uczeń zna 
wprowadzone w 
Module 4 
słownictwo 
związane z tematem 
„państwo i 
społeczeństwo”oraz 
„nauka i technika” 
(kosmos, polityka, 
naprawy). 

 Potrafi swobodnie je 
stosować, nie 
popełniając błędów.  

 Uczeń zna i 
swobodnie stosuje 
różne czasowniki 
wyrażające 
osiągnięcia.   

 
 

Środki 
językowe 
 

 Uczeń z trudem 
tworzy częściowo 
poprawnie słowa, 

 Uczeń tworzy 
częściowo 
poprawnie słowa, 

 Uczeń tworzy na 
ogół poprawnie 
słowa, które 

 Uczeń tworzy  
poprawnie słowa, 
które uzupełniają 
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 które uzupełniają 
luki w zdaniach. 

 Uczeń z trudem 
częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
tak, by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

które uzupełniają 
luki w zdaniach. 

 Uczeń częściowo 
poprawnie uzupełnia 
zdania tak, by 
zachowały znaczenie 
zdania wyjściowego. 

uzupełniają luki w 
zdaniach. 

 Uczeń na ogół 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
tak, by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

luki w zdaniach. 

 Uczeń poprawnie 
uzupełnia zdania 
tak, by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

Słuchanie 
 
 

Wielokrotny 
wybór; 
dobieranie  
 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wywiadu z 
pisarzem, który 
wyjaśnia, dlaczego 
powinniśmy czytać 
więcej literatury 
science fiction, ale z 
trudem wybiera 
częściowo 
poprawnie 
odpowiedzi zgodne 
z treścią nagrania.  

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi pięciu 
osób na temat 
różnych aspektów 
życia w kosmosie, 
ale ma duże 
trudności z 
dopasowaniem  
wypowiedzi do zdań 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wywiadu z pisarzem, 
który wyjaśnia, 
dlaczego 
powinniśmy czytać 
więcej literatury 
science fiction, 
częściowo 
poprawnie  wybiera 
odpowiedzi zgodne z 
treścią nagrania. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi pięciu 
osób na temat 
różnych aspektów 
życia w kosmosie, 
częściowo 
poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do zdań 
im odpowiadających. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wywiadu z 
pisarzem, który 
wyjaśnia, dlaczego 
powinniśmy czytać 
więcej literatury 
science fiction, w 
większości 
poprawnie  wybiera 
odpowiedzi zgodne 
z treścią nagrania. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi pięciu 
osób na temat 
różnych aspektów 
życia w kosmosie, w 
większości 
poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do zdań 
im 

 Uczeń rozumie bez 
trudu ogólny sens 
wywiadu z 
pisarzem, który 
wyjaśnia, dlaczego 
powinniśmy czytać 
więcej literatury 
science fiction, i 
bezbłędnie wybiera 
odpowiedzi zgodne 
z treścią nagrania.  

 Uczeń rozumie bez 
trudu ogólny sens 
wypowiedzi pięciu 
osób na temat 
różnych aspektów 
życia w kosmosie, 
bezbłędnie 
dopasowuje 
wypowiedzi do zdań 
im 
odpowiadających.  
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im 
odpowiadających.  

 

 odpowiadających. 
 

Czytanie Dobieranie; 
wielokrotny 
wybór 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstu 
na temat 
elementów science 
fiction w literaturze 
i filmie, ale ma duże 
trudności z 
poprawnym 
dopasowaniem  
fragmentów tekstu 
do pytań zawartych 
w zadaniu.  

 Uczeń rozumie 
ogólny sens dwóch 
tekstów   na temat 
historii lotów 
kosmicznych i 
turystyki 
kosmicznej, ale z 
dużym trudem 
znajduje w 
nichkonkretneinfor
macje i nie potrafi 
określić myśli 
wspólnej obu 
tekstów. 

 Uczeń rozumie  
ogólny sens 
fragmentu tekstu o 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstu 
na temat elementów 
science fiction w 
literaturze i filmie, 
ale ma trudności z 
poprawnym 
dopasowaniem  
fragmentów tekstu 
do pytań zawartych 
w zadaniu. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens dwóch 
tekstów   na temat 
historii lotów 
kosmicznych i 
turystyki kosmicznej, 
ale z trudem 
znajduje w 
nichkonkretneinform
acje, popełnia błędy, 
określając myśl 
wspólną obu 
tekstów. 

 Uczeń rozumie  
ogólny sens 
fragmentu tekstu o 
refleksjach JG 
Ballarda  na temat 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstu 
na temat 
elementów science 
fiction w literaturze 
i filmie, na ogół 
proprawnie 
dopasowuje   
fragmenty tekstu do 
pytań zawartych w 
zadaniu. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens dwóch 
tekstów   na temat 
historii lotów 
kosmicznych i 
turystyki 
kosmicznej, na ogół  
poprawnie znajduje 
w 
nichkonkretneinfor
macje i w większości 
poprawnie określa 
myśl wspólną obu 
tekstów. 

 Uczeń rozumie  
ogólny sens 
fragmentu tekstu o 
refleksjach JG 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstu 
na temat 
elementów science 
fiction w literaturze 
i filmie, bezbłędnie 
dopasowuje   
fragmenty tekstu do 
pytań zawartych w 
zadaniu. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens dwóch 
tekstów   na temat 
historii lotów 
kosmicznych i 
turystyki 
kosmicznej, 
bezbłędnie  znajduje 
w 
nichkonkretneinfor
macje i z łatwością 
określa myśl 
wspólną obu 
tekstów. 

 Uczeń rozumie  
ogólny sens 
fragmentu tekstu o 
refleksjach JG 
Ballarda  na temat 
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refleksjach JG 
Ballarda  na temat 
współczesnego 
społeczeństwa, ale 
ma duże trudności z 
rozpoznaniem 
związków między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
poprawnym 
dobraniem 
brakujących zdań do 
luk w tekście. 

współczesnego 
społeczeństwa, ale 
ma trudności z 
rozpoznaniem 
związków między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
poprawnym 
dobraniem 
brakujących zdań do 
luk w tekście. 

Ballarda  na temat 
współczesnego 
społeczeństwa, na 
ogół poprawnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
dobiera brakujące 
zdania do luk w 
tekście. 

współczesnego 
społeczeństwa, 
bezbłędnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
dobiera brakujące 
zdania do luk w 
tekście. 

Pisanie List formalny 
do wydawcy   

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
formułuje list do 
wydawcy 
przedstawiający 
obserwacje i uczucia 
dotyczące 
nietypowych zjawisk 
na niebie.  

 Zachowuje 
wymagany styl 
formalny, jednak 
używa bardzo 
ubogich struktur 
leksykalno- 
gramatycznych i 
popełnia liczne 
błędy językowe.  

 Wypowiedź jest 

 Uczeń w miarę 
poprawnie formułuje 
list do wydawcy 
przedstawiający 
obserwacje i uczucia 
dotyczące 
nietypowych zjawisk 
na niebie.  

 Zachowuje 
wymagany styl 
formalny, jednak 
używa stosunkowo 
ubogich struktur 
leksykalno- 
gramatycznych oraz 
popełnia różnego 
rodzaju błędy 
językowe.  

 W wypowiedzi może 

 Uczeń formułuje 
poprawny pod 
względem 
stylistycznym i 
językowym list do 
wydawcy 
przedstawiający 
obserwacje i uczucia 
dotyczące 
nietypowych zjawisk 
na niebie.  

  Stosuje dość bogatą 
leksykę, oraz 
zachowuje 
wymagany styl 
formalny. 

 Może popełnić kilka 
drobnych błędów, 
które nie zakłócają 

 Uczeń sprawnie 
formułuje list do 
wydawcy 
przedstawiający 
obserwacje i uczucia 
dotyczące 
nietypowych zjawisk 
na niebie, w pełni 
poprawny pod 
względem 
stylistycznym i 
językowym.  

 Stosuje bogatą 
leksykę oraz 
zachowuje 
wymagany styl 
formalny.  

 Wypowiedź jest 
zgodna z tematem i 
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niespójna i często 
chaotyczna, 
zazwyczaj brakuje w 
niej niektórych 
elementów 
wynikających z 
polecenia. 

brakować niektórych 
elementów 
wynikających z 
polecenia. 

jednak komunikacji.  

 Wypowiedź zawiera 
większość 
elementów 
podanych w treści 
polecenia. 

zawiera wszystkie 
elementy podane w 
treści polecenia. 

Mówienie
/ 
wymowa 

Rozmowa z 
odgrywaniem 

roli 

 Uczeń nieudolnie 
prowadzi rozmowę 
na tematusunięcia 
awarii w 
mieszkaniu.  

 Porusza tylko 
niektóre kwestie 
podane w 
poleceniu, nie 
rozwija żadnej z 
nich. Reaguje na 
niektóre 
wypowiedzi 
partnera. Stosuje 
bardzo ubogi zakres 
struktur leksykalno-
gramatycznych, 
liczne błędy 
językowe niekiedy 
zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń nieudolnie 
prowadzi rozmowę 
na temat usunięcia 
awarii w mieszkaniu.  

 Porusza większość 
kwestii podanych w 
poleceniu, rozwija 
tylko  niektóre z 
nich. Reaguje na 
większość 
wypowiedzi 
partnera. Stosuje  
ubogi zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych, 
popełnia błędy, 
które niekiedy 
zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń dość 
swobodnie 
prowadzi rozmowę 
na temat usunięcia 
awarii w 
mieszkaniu. 

 Porusza wszystkie 
kwestie podane w 
poleceniu, rozwija 
większość z nich. 
Reaguje na 
wszystkie 
wypowiedzi 
partnera. Stosuje 
dość urozmaicony 
zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych, 
sporadyczne  błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji 

 Uczeń swobodnie 
prowadzi rozmowę 
na temat usunięcia 
awarii w 
mieszkaniu. 

 Porusza i rozwija 
wszystkie kwestie 
podane w 
poleceniu. Reaguje 
na wszystkie 
wypowiedzi 
partnera. Stosuje 
urozmaicony zakres 
struktur leksykalno-
gramatycznych, nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 Rozmowa na 
podstawie 

ilustracji oraz 

 Uczeń opisuje 
ilustrację, ale 
pomija jeden z 3 

 Uczeń opisuje 
ilustrację, na ogół 
pamiętając o 3 

 Uczeń dość 
szczegółowo opisuje 
ilustrację, 

 Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustrację, 
pamiętając o 3 
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odpowiedź na 
3 pytania 

elementów opisu 
(kto, gdzie, co robi), 
odpowiada na 
niektóre pytania, 
nie rozwijając 
żadnego z nich, 
popełnia liczne 
błędy językowe, 
które niekiedy 
zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń nieudolnie 
wyraża swoją opinię 
na temat podróży 
kosmicznych / 
opisuje swoje 
doświadczenia 
związane z daleką 
podróżą, 
popełniając liczne 
błędy językowe, 
znacznie 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Ma 
trudności z 
poprawnym 
stosowaniem 
czasów przeszłych. 

elementach opisu 
(kto, gdzie, co robi), 
odpowiada na 
większość pytań, 
rozwijając niektóre  z 
nich, popełnia błędy 
językowe, które 
czasem zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń wyrażaswoją 
opinię na temat 
podróży 
kosmicznych / 
opisuje swoje 
doświadczenia 
związane z daleką 
podróżą, popełniając 
dość liczne błędy 
językowe, częściowo 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Popełnia 
sporadyczne błędy, 
stosując czasy 
przeszłe. 

pamiętając o 3 
elementach (kto, 
gdzie, co robi), 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając większość 
z nich, sporadyczne 
błędy językowe nie 
zakłócają 
komunikacji. 

 Uczeń wyrażaswoją 
opinię na temat 
podróży 
kosmicznych / 
opisuje swoje 
doświadczenia 
związane z daleką 
podróżą, 
popełniając 
niewielkie błędy 
językowe, na ogół 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Na 
ogół poprawnie 
posługuje się 
czasami przeszłymi. 

elementach opisu 
(kto, gdzie, co robi), 
odpowiada na 
wszystkie pytania i 
je rozwija, nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 Uczeń w sposób 
płynny wyrażaswoją 
opinię na temat 
podróży 
kosmicznych / 
opisuje swoje 
doświadczenia 
związane z daleką 
podróżą, stosując 
urozmaicone 
słownictwo i 
poprawne struktury 
gramatyczne i nie 
popełniając 
większych błędów. 
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MODULE 5: HIGHER EDUCATION 

Zakres tematów: Szkoła, praca 

Strategie: Wypowiedź pisemna   

Kultura: About Erasmus+ 

 

 

Przygotowanie 
do egzaminu 

maturalnego/ 
strategie 

egzaminacyjne 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

Gramatyka 
 
 

  Uczeń na ogół zna 
zasady tworzenia i 
użycia tzw. 
question 
tags;jednak 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
tzw.  question 
tags;nie zawsze 
stosuje je 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
tzw.  question 
tags;na ogół 
stosuje je 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia tzw.  
question tags;swobodnie 
stosuje je w różnych 
kontekstach.  
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popełnia bardzo 
liczne błędy w ich 
konstrukcji i 
stosowaniu.  

 Uczeń ma duże 
problemy z 
rozróżnieniem 
intonacji w 
question tags. 

 Uczeń na ogół zna 
zasady tworzenia i 
stosowania 
trybów 
warunkowych 
(zerowy, 
pierwszy, drugi, 
trzeci i 
mieszany),ale 
popełnia liczne 
błędy w ich 
stosowaniu. 

poprawnie.  

 Uczeń ma 
problemy z 
rozróżnieniem 
intonacji w 
question tags. 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i 
stosowania 
trybów 
warunkowych 
(zerowy, pierwszy, 
drugi, trzeci i 
mieszany), ale 
popełnia błędy w 
ich stosowaniu.  

poprawnie w 
różnych 
kontekstach. 

 Uczeń na ogół  
rozróżnia 
intonacje w 
question tags, ale 
ma trudności z 
poprawnym ich 
stosowaniem. 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i 
stosowania 
trybów 
warunkowych 
(zerowy, pierwszy, 
drugi, trzeci i 
mieszany), ale 
popełnia 
sporadyczne błędy 
w ich stosowaniu. 

 

 Uczeń rozróżnia intonacje 
w question tags i 
swobodnie je stosuje. 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i stosowania 
trybów warunkowych 
(zerowy, pierwszy, drugi, 
trzeci i mieszany) i stosuje 
je bezbłędnie. 

Leksyka   Uczeń zna, w 
większości 
biernie, część  
wprowadzonego 
w Module 5 
słownictwa 
związanego z 
tematem „szkoła i 
praca” (przed 
studiami, w czasie 

 Uczeń zna część  
wprowadzonego w 
Module 5 
słownictwa 
związanego z 
tematem „szkoła i 
praca” (przed 
studiami, w czasie 
studiów, typy 
studiów, stopnie 

 Uczeń zna 
większość  
wprowadzonego 
w Module 5 
słownictwa 
związanego z 
tematem „szkoła i 
praca” (przed 
studiami, w czasie 
studiów, typy 

 Uczeń zna wprowadzone 
w Module 5 słownictwo 
związane z tematem 
„szkoła i praca” (przed 
studiami, w czasie 
studiów, typy studiów, 
stopnie naukowe, 
finansowanie studiów). 

 Potrafi swobodnie je 
stosować, nie popełniając 
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studiów, typy 
studiów, stopnie 
naukowe, 
finansowanie 
studiów).  

 Potrafi 
zastosować 
poznane 
słownictwo 
tematyczne w 
ograniczonym 
zakresie, 
popełniając liczne 
błędy. 

 Uczeń częściowo 
zna przyrostki 
pozwalające 
utworzyć od 
rzeczowniów 
nazwy osób, np. 
science – scientist, 
music – 
musicianitp., 
niekiedy popełnia 
błędy w ich 
stosowaniu.  

naukowe, 
finansowanie 
studiów). 

 Potrafi zastosować 
poznane 
słownictwo, lecz 
popełnia dość 
liczne błędy. 

 Uczeń zna 
przyrostki 
pozwalające 
utworzyć od 
rzeczowniów 
nazwy osób, np. 
science – scientist, 
music – 
musicianitp.i na 
ogół stosuje je 
poprawnie.  

 

studiów, stopnie 
naukowe, 
finansowanie 
studiów). 

 Potrafi na ogół 
poprawnie je 
stosować.  

 Uczeń zna 
przyrostki 
pozwalające 
utworzyć od 
rzeczowniów 
nazwy osób, np. 
science – scientist, 
music – 
musicianitp.i 
stosuje je 
poprawnie. 

 

błędów.  

 Uczeń poprawnie tworzy 
nazwy osób od 
rzeczowników,bezbłędnie 
wybierając odpowiednie 
przyrostki.  

 

 
 

Środki 
językowe 
 
 

 Uczeń z trudem 
częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania, 
wykorzystując 
podane w 

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania, 
wykorzystując 
podane w 
nawiasach 

 Uczeń na ogół 
poprawnie 
uzupełnia zdania, 
wykorzystując 
podane w 
nawiasach 

 Uczeń poprawnie 
uzupełnia zdania, 
wykorzystując podane w 
nawiasach wyrażenia. 

 Uczeń poprawnie 
uzupełnia jednym 
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nawiasach 
wyrażenia. 

 Uczeń z trudem 
częściowo 
poprawnie 
uzupełnia jednym 
wyrazem luki w 
tekście. 

wyrażenia. 

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
uzupełnia jednym 
wyrazem luki w 
tekście. 

 

wyrażenia. 

 Uczeń na ogół 
poprawnie 
uzupełnia jednym 
wyrazem luki w 
tekście. 

 

wyrazem luki w tekście. 
 

Słuchanie 
 
 

Prawda/fałsz;  
dobieranie 

 Uczeń rozumie  
rozmowy na 
temat 
studiowania w 
Wielkiej Brytanii i 
Stanach 
Zjednoczonych, 
ale ma duże 
trudności ze 
stwierdzeniem, 
czy informacje 
zawarte w 
zdaniach są 
zgodne z treścią 
tekstu.    

 Uczeń rozumie 
ogólnysens 
wypowiedzi 
trzech osób na 
temat wpływu 
edukacji na ich 
karierę 
zawodową, ale 
ma duże 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
rozmowy na temat 
studiowania w 
Wielkiej Brytanii i 
Stanach 
Zjednoczonych 
oraz niektóre 
informacje 
szczegółowe, ale 
ma trudności ze 
stwierdzeniem, 
czy informacje 
zawarte w 
zdaniach są 
zgodne z treścią 
tekstu.  

 Uczeń rozumie 
ogólnysens 
wypowiedzi trzech 
osób na temat 
wpływu edukacji 
na ich karierę 
zawodową, 

 Uczeń rozumie  
ogólnysens 
rozmowy na temat 
studiowania w 
Wielkiej Brytanii i 
Stanach 
Zjednoczonych 
oraz większość 
informacji 
szczegółowych; na 
ogół poprawnie 
stwierdza, czy 
informacje 
zawarte w 
zdaniach są 
zgodne z treścią 
tekstu. 

 Uczeń rozumie 
ogólnysens 
wypowiedzi trzech 
osób na temat 
wpływu edukacji 
na ich karierę 
zawodową, w 

 Uczeń w pełni rozumie  
sens rozmowy na temat 
studiowania w Wielkiej 
Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych, potrafi 
wydobyć informacje 
szczegółowe; bez trudu 
poprawnie stwierdza, czy 
informacje zawarte w 
zdaniach są zgodne z 
treścią tekstu. 

 Uczeń rozumie bez trudu 
ogólnysens wypowiedzi 
trzech osób na temat 
wpływu edukacji na ich 
karierę zawodową, 
bezbłędnie dopasowuje 
wypowiedzi do zdań im 
odpowiadających.  

 Uczeń rozumie bez trudu 
ogólnysens pięciu 
wypowiedzi skierowanych 
do nowych studentów w 
pierwszym tygodniu zajęć 
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trudności z 
dopasowaniem  
wypowiedzi do 
zdań im 
odpowiadających.  

 Uczeń rozumie 
ogólnysens pięciu 
wypowiedzi 
skierowanych do 
nowych 
studentów w 
pierwszym 
tygodniu zajęć na 
uczelni, ale ma 
duże trudności z 
dopasowaniem  
wypowiedzi do 
zdań im 
odpowiadających.  

 Uczeń rozumie  
fragmentu 
rozmowy w banku 
na temat 
udzielenia  
pożyczki 
studenckiej, ale 
ma duże 
trudności ze 
stwierdzeniem, 
czy informacje 
zawarte w 
zdaniach są 

częściowo 
poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do 
zdań im 
odpowiadających. 

   Uczeń rozumie 
ogólnysens pięciu 
wypowiedzi 
skierowanych do 
nowych 
studentów w 
pierwszym 
tygodniu zajęć na 
uczelni, częściowo 
poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do 
zdań im 
odpowiadających. 

 Uczeń rozumie 
ogólnysens 
fragmentu 
rozmowy w banku 
na temat 
udzielenia  
pożyczki 
studenckiej oraz 
niektóre 
informacje 
szczegółowe, ale 
ma trudności ze 

większości 
poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do 
zdań im 
odpowiadających. 

 Uczeń rozumie 
ogólnysens pięciu 
wypowiedzi 
skierowanych do 
nowych 
studentów w 
pierwszym 
tygodniu zajęć na 
uczelni, w 
większości 
poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do 
zdań im 
odpowiadających. 

 Uczeń rozumie  
ogólnysens 
fragmentu 
rozmowy w banku 
na temat 
udzielenia  
pożyczki 
studenckiej oraz 
większość 
informacji 
szczegółowych; na 

na uczelni, bezbłędnie 
dopasowuje wypowiedzi 
do zdań im 
odpowiadających.  

 Uczeń w pełni rozumie  
sens fragmentu rozmowy 
w banku na temat 
udzielenia  pożyczki 
studenckiej, potrafi 
wydobyć informacje 
szczegółowe; bez trudu 
poprawnie stwierdza, czy 
informacje zawarte w 
zdaniach są zgodne z 
treścią tekstu. 
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zgodne z treścią 
tekstu.    

stwierdzeniem, 
czy informacje 
zawarte w 
zdaniach są 
zgodne z treścią 
tekstu. 

ogół poprawnie 
stwierdza, czy 
informacje 
zawarte w 
zdaniach są 
zgodne z treścią 
tekstu. 

Czytanie  Wielokrotny 
wybór 

 Uczeń rozumie 
ogólnysens tekstu 
o herpetologu, 
Jenny Daltry, ale z 
dużą trudnością 
znajduje w nim 
określone 
informacje. 

 Uczeń rozumie 
ogólnysens tekstu 
o herpetologu, 
Jenny Daltry, ale z 
trudnością 
znajduje w nim 
określone 
informacje. 

 Uczeń rozumie 
ogólnysens tekstu 
o herpetologu, 
Jenny Daltry, na 
ogół  poprawnie 
znajduje w nim 
określone 
informacje. 

 Uczeń rozumie ogólnysens 
tekstu o herpetologu, 
Jenny Daltry, bezbłędnie  
znajduje w nim określone 
informacje. 

 

Pisanie List formalny 
motywacyjny 

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
formułuje list 
motywacyjny 
skierowany do 
uczelni brytyjskiej, w 
której zamierza 
kontynuować naukę.  

 Zachowuje 
wymagany styl 
formalny, jednak 
używa bardzo 
ubogich struktur 
leksykalno- 
gramatycznych i 

 Uczeń w miarę 
poprawnie formułuje 
list motywacyjny 
skierowany do uczelni 
brytyjskiej, w której 
zamierza kontynuować 
naukę.  

 Zachowuje wymagany 
styl formalny, jednak 
używa stosunkowo 
ubogich struktur 
leksykalno- 
gramatycznych oraz 
popełnia różnego 
rodzaju błędy 

 Uczeń formułuje 
poprawny pod 
względem 
stylistycznym i 
językowym list 
motywacyjny 
skierowany do 
uczelni brytyjskiej, w 
której zamierza 
kontynuować naukę.  

 Stosuje dość bogatą 
leksykę, oraz 
zachowuje 
wymagany styl 
formalny.Może 

 Uczeń sprawnie 
formułuje list 
motywacyjny 
skierowany do 
uczelni 
brytyjskiej, w 
której zamierza 
kontynuować 
naukę, w pełni 
poprawny pod 
względem 
stylistycznym i 
językowym.  

 Stosuje bogatą 
leksykę oraz 
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popełnia liczne błędy 
językowe.  

 Wypowiedź jest 
niekiedy niespójna 
i/lub  chaotyczna, 
brakuje w niej 
niektórych 
elementów 
wynikających z 
polecenia lub ich 
rozwinięcia. 

językowe.  

 W wypowiedzi może 
brakować niektórych 
elementów 
wynikających z 
polecenia lub 
rozwinięcia niektórych 
z nich. 

popełnić kilka 
drobnych błędów, 
które nie zakłócają 
jednak komunikacji.  

 Wypowiedź zawiera 
odniesienie do 
wszystkichelementó
w podanych w treści 
polecenia. 
Większość z nich jest 
rozwinięta.  

zachowuje 
wymagany styl 
formalny, na ogół 
nie popełnia 
błędów 
językowych. 

 Wypowiedź jest 
zgodna z 
tematem i 
zawiera 
odniesienie do 
wszystkich 
elementów 
podanych  w 
treści polecenia 
oraz ich 
rozwinięcie. 

Mówienie/ 
wymowa 

Rozmowa z 
odgrywaniem 

roli 

 Uczeń nieudolnie 
prowadzi rozmowę 
na 
tematzakwaterowan
ia w akademiku. 

 Porusza tylko 
niektóre kwestie 
podane w poleceniu, 
nie rozwija żadnej z 
nich. Reaguje na 
niektóre wypowiedzi 
partnera. Stosuje 
bardzo ubogi zakres 
struktur leksykalno-
gramatycznych, 

 Uczeń nieudolnie 
prowadzi rozmowę na 
temat zakwaterowania 
w akademiku. 

 Porusza większość 
kwestii podanych w 
poleceniu, rozwija 
tylko  niektóre z nich. 
Reaguje na większość 
wypowiedzi partnera. 
Stosuje  ubogi zakres 
struktur leksykalno-
gramatycznych, 
popełnia błędy 
językowe, które 

 Uczeń dość 
swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat 
zakwaterowania w 
akademiku. 

 Porusza wszystkie 
kwestie podane w 
poleceniu, rozwija 
większość z nich. 
Reaguje na 
wszystkie 
wypowiedzi 
partnera. Stosuje 
dość urozmaicony 
zakres struktur 

 Uczeń swobodnie 
prowadzi 
rozmowę na 
temat 
zakwaterowania 
w akademiku. 

 Porusza i rozwija 
wszystkie 
kwestie podane 
w poleceniu. 
Reaguje na 
wszystkie 
wypowiedzi 
partnera. Stosuje 
urozmaicony 
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liczne błędy 
językowe niekiedy 
zakłócają 
komunikację. 

czasem zakłócają 
komunikację. 

leksykalno-
gramatycznych, 
sporadyczne  błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji. 

zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych, 
nie popełnia 
błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 Rozmowa na 
podstawie 

ilustracji oraz 
odpowiedź na 

3 pytania 

 Uczeń opisuje 
ilustrację, ale pomija 
jeden z 3 elementów 
opisu (kto, gdzie, co 
robi), odpowiada na 
niektóre pytania, nie 
rozwijając żadnego z 
nich, popełnia liczne 
błędy językowe, 
które niekiedy 
zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń nieudolnie 
opisuje 
doświadczenia 
związane z 
łączeniem nauki z 
pracą zawodową, 
popełniając liczne 
błędy językowe, 
znacznie pływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi. Ma 
trudności z 

 Uczeń opisuje 
ilustrację, na ogół 
pamiętając o 3 
elementach opisu (kto, 
gdzie, co robi), 
odpowiada na 
większość pytań, 
rozwijając niektóre  z 
nich, popełnia dość 
liczne błędy językowe, 
które czasem zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń opisuje 
doświadczenia 
związane z łączeniem 
nauki z pracą 
zawodową, popełniając 
błędy językowe, 
częściowo wpływające 
na 
zrozumieniewypowiedz
i. Popełnia 
sporadyczne błędy 
stosując czasy przeszłe. 

 Uczeń dość 
szczegółowo opisuje 
ilustrację, 
pamiętając o 3 
elementach (kto, 
gdzie, co robi), 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając większość 
z nich, sporadyczne 
błędy językowe nie 
zakłócają 
komunikacji. 

 Uczeń opisuje 
doświadczenia 
związane z 
łączeniem nauki z 
pracą zawodową, 
popełniając 
niewielkie błędy 
językowe, na ogół 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Na ogół 

 Uczeń 
szczegółowo 
opisuje ilustrację, 
pamiętając o 3 
elementach 
opisu (kto, gdzie, 
co robi), 
odpowiada na 
wszystkie pytania 
i rozwija je, nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 Uczeń w sposób 
płynny opisuje 
doświadczenia 
związane z 
łączeniem nauki z 
pracą zawodową, 
stosując 
urozmaicone 
słownictwo i 
poprawne 
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poprawnym 
stosowaniem czasów 
przeszłych. 

poprawnie 
posługuje się 
czasami przeszłymi. 

struktury 
gramatyczne i nie 
popełniając 
większych 
błędów. 

 

 

 

 

 

MODULE 6: MEN AND WOMEN 

Zakres tematów: Państwo i społeczeństwo 

Strategie: Wypowiedź pisemna   

Kultura: Does EU criticism go too far? 

 

 

Przygotowanie 
do egzaminu 

maturalnego/ 
strategie 

egzaminacyjne 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

Gramatyka 
 
 

  Uczeń na ogół zna tzw. 
gender–
neutralpronouns; 
jednak dość często 
popełnia błędy w ich 

 Uczeń zna tzw. gender–
neutralpronouns; jednak 
nie zawsze stosuje je 
poprawnie.  

 Uczeń zna większość 

 Uczeń zna tzw. 
gender–
neutralpronounsi 
na ogół stosuje je 
poprawnie w 

 Uczeń zna tzw. 
gender-
neutralpronounsi 
swobodnie stosuje 
je w różnych 
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stosowaniu.  

 Uczeń zna 
częśćwprowadzonych 
czasowników 
wymagających różnych 
dopełnień (verb 
patterns), ale popełnia 
liczne błędy w ich 
stosowaniu, zwłaszcza 
w przypadku 
czasowników 
zmieniających 
znaczenie. 

 Uczeń na ogół zna 
zasady tworzenia i 
stosowania konstrukcji 
have/getsthdone w 
różnych czasach, 
jednak popełnia liczne 
błędy  w jej 
stosowaniu.  

 

wprowadzonych 
czasowników 
wymagających różnych 
dopełnień (verb 
patterns), ale popełnia 
błędy w ich stosowaniu, 
zwłaszcza w przypadku 
czasowników 
zmieniających 
znaczenie. 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i stosowania 
konstrukcji 
have/getsthdone w 
różnych czasach, jednak 
popełnia błędy w jej 
stosowaniu.  

różnych 
kontekstach.  

 Uczeń zna 
wprowadzone 
czasowniki 
wymagające 
różnych dopełnień 
(verb patterns) i na 
ogół stosuje je 
poprawnie, 
chociaż zdarzają 
mu sie błędy w 
przypadku 
czasowników 
zmieniających 
znaczenie. 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i 
stosowania 
konstrukcji 
have/getsthdone 
w różnych 
czasach,na ogół 
stosuje ją 
poprawnie  w 
różnych 
kontekstach.   
 

kontekstach.  

 Uczeń zna  i  
poprawnie stosuje 
wszystkie 
wprowadzone 
czasowniki 
wymagające 
różnych dopełnień 
(verb patterns).   

 Uczeń zna zasady 
tworzenia  
konstrukcji 
have/get sth done 
w różnych czasach 
i swobodnie 
stosuje ją w 
różnych 
kontekstach.    

 
 

Leksyka   Uczeń zna, w 
większości biernie, 
część  
wprowadzonego w 

 Uczeń zna część  
wprowadzonego w 
Module 6 słownictwa 
związanego z tematem 

 Uczeń zna 
większość  
wprowadzonego 
w Module 6 

 Uczeń zna 
wprowadzone w 
Module 6 
słownictwo 
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Module 6 słownictwa 
związanego z 
tematem „państwo i 
społeczeństwo” (w 
domu, w pracy, w Unii 
Europejskiej, w 
polityce, w sporcie).  

 Potrafi zastosować 
poznane słownictwo 
tematyczne w 
ograniczonym 
zakresie, popełniając 
liczne błędy. 

 Uczeń ma duże 
trudności z 
poprawnym 
tworzeniem 
przymiotników o 
przeciwnym znaczeniu 
za pomocą 
przedrostków un-, im-, 
in-, il-, ir-. 

„państwo i 
społeczeństwo” (w 
domu, w pracy, w Unii 
Europejskiej, w 
polityce, w sporcie).   

 Potrafi zastosować 
poznane słownictwo, 
lecz popełnia dość 
liczne błędy. 

 Uczeń ma trudności z 
poprawnym 
tworzeniem 
przymiotników o 
przeciwnym znaczeniu 
za 
pomocąprzedrostków 
un-, im-, in-, il-, ir-. 

słownictwa 
związanego z 
tematem 
„państwo i 
społeczeństwo” 
(w domu, w pracy, 
w Unii 
Europejskiej, w 
polityce, w 
sporcie).   

 Potrafi na ogół 
poprawnie je 
stosować.  

 Uczeń na ogół 
poprawnie tworzy 
przymiotniki o 
przeciwnym 
znaczeniu za 
pomocą 
przedrostków un-, 
im-, in-, il-, ir-. 

związane z 
tematem 
„państwo i 
społeczeństwo” 
(w domu, w 
pracy, w Unii 
Europejskiej, w 
polityce, w 
sporcie).   

 Potrafi 
swobodnie je 
stosować, nie 
popełniając 
błędów.  

 Uczeń bez trudu 
poprawnie 
tworzy 
przymiotniki o 
przeciwnym 
znaczeniu za 
pomocą 
przedrostków un-
, im-, in-, il-, ir-. 

 
 

Środki 
językowe 
 
 

 Uczeń z trudem 
częściowo poprawnie 
uzupełnia zdania tak, 
by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego.  

 Uczeń z trudem 
częściowo poprawnie 
tłumaczy fragmenty 

 Uczeń częściowo 
poprawnie uzupełnia 
zdania tak, by 
zachowały znaczenie 
zdania wyjściowego. 

 Uczeń częściowo 

poprawnie tłumaczy 

fragmenty zdań. 

 Uczeń na ogół 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
tak, by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

 Uczeń na ogół 

poprawnie 

tłumaczy 

 Uczeń poprawnie 
uzupełnia zdania 
tak, by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

 Uczeń poprawnie 

tłumaczy 

fragmenty zdań. 
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zdań. 

 Uczeń z trudem 
częściowo poprawnie 
uzupełnia jednym 
wyrazem luki w 
tekście. 

 Uczeń częściowo 
poprawnie uzupełnia 
jednym wyrazem luki w 
tekście. 

fragmenty zdań. 

 Uczeń na ogół 
poprawnie 
uzupełnia jednym 
wyrazem luki w 
tekście. 

 Uczeń poprawnie 
uzupełnia jednym 
wyrazem luki w 
tekście. 

 

Słuchanie 
 
 

Wielokrotny 
wybór 

 Uczeń rozumie ogólny 
sensrozmowyna temat 
ubóstwa w Europie, 
ale z trudem wybiera 
częściowo poprawnie 
odpowiedzi zgodne z 
treścią nagrania.  

 Uczeń rozumie ogólny 
sensrozmowy na temat 
ubóstwa w Europie, 
częściowo poprawnie  
wybiera dpowiedzi 
zgodne z treścią 
nagrania. 

 Uczeń rozumie 
ogólny 
sensrozmowy na 
temat ubóstwa w 
Europie, w 
większości 
poprawnie  
wybiera 
odpowiedzi 
zgodne z treścią 
nagrania. 

 Uczeń rozumie 
bez trudu ogólny 
sensrozmowy na 
temat ubóstwa w 
Europie i 
bezbłędnie 
wybiera 
odpowiedzi 
zgodne z treścią 
nagrania.  

Czytanie Dobieranie  Uczeń rozumie ogólny 
sens tekstu na temat 
tradycyjnych ról 
kobiet i mężczyzn w 
domu, ale ma duże 
trudności z 
poprawnym 
dopasowaniem  
fragmentów tekstu do 
pytań zawartych w 
zadaniu.  

 Uczeń rozumie  
ogólny sens tekstu o 
udziale kobiet w 

 Uczeń rozumie ogólny 
sens tekstu na temat 
tradycyjnych ról kobiet i 
mężczyzn w domu, ale 
ma trudności z 
poprawnym 
dopasowaniem  
fragmentów tekstu do 
pytań zawartych w 
zadaniu. 

 Uczeń rozumie ogólny 
sens tekstu o udziale 
kobiet w igrzyskach 
olimpijskich, ale ma 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
tekstu na temat 
tradycyjnych ról 
kobiet i mężczyzn 
w domu, na ogół 
proprawnie 
dopasowuje   
fragmenty tekstu 
do pytań 
zawartych w 
zadaniu. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
tekstu na temat 
tradycyjnych ról 
kobiet i mężczyzn 
w domu, 
bezbłędnie 
dopasowuje   
fragmenty tekstu 
do pytań 
zawartych w 
zadaniu. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
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igrzyskach 
olimpijskich, ale ma 
duże trudności z 
rozpoznaniem 
związków między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
poprawnym 
dobraniem 
brakujących zdań do 
luk w tekście.  

trudności z 
rozpoznaniem 
związków między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
poprawnym dobraniem 
brakujących zdań do luk 
w tekście. 

tekstu o udziale 
kobiet w 
igrzyskach 
olimpijskich, na 
ogół poprawnie 
rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
dobiera brakujące 
zdania do luk w 
tekście. 

tekstu o udziale 
kobiet w 
igrzyskach 
olimpijskich, 
bezbłędnie 
rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
dobiera 
brakujące zdania 
do luk w tekście. 

 

Pisanie 

Wpis na 
forum 

internetowy
m 
 

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
formułuje wpis 
na 
foruminternetow
ym. 

 Zachowuje 
wymagany styl 
nieformalny, 
jednak używa 
bardzo ubogich 
struktur 
leksykalno- 
gramatycznych i 
popełnia liczne 
błędy językowe.  

 Wypowiedź jest 
niespójna i często 

 Uczeń w miarę 
poprawnie formułuje 
wpis na forum 
internetowym.  

 Zachowuje wymagany 
styl nieformalny, jednak 
używa stosunkowo 
ubogich struktur 
leksykalno- 
gramatycznych oraz 
popełnia różnego rodzaju 
błędy językowe. 

  W wypowiedzi znajduje 
sie odniesienie do 
wiekszości elementów 
polecenia, jednak może 
brakować rozwinięcia 
niektórych z nich.  

 Uczeń formułuje 
poprawny pod 
względem 
stylistycznym i 
językowym wpis na 
forum internetowym.  

 Stosuje dość bogatą 
leksykę oraz 
zachowuje wymagany 
styl nieformalny.Może 
popełnić kilka 
drobnych błędów, 
które nie zakłócają 
jednak komunikacji.  

 Wypowiedź zawiera 
odniesienie do 
wszystkich elementów 
podanych w treści 
polecenia, może 

 Uczeń sprawnie 
formułuje wpis 
na forum 
internetowym, 
który jest w pełni 
poprawny pod 
względem 
stylistycznym i 
językowym.  

 Stosuje bogatą 
leksykę oraz 
zachowuje 
wymagany styl 
nieformalny.  

 Wypowiedź jest 
w pełni zgodna z 
tematem i 
zawiera 
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chaotyczna, 
zazwyczaj 
brakuje w niej 
niektórych 
elementów 
wynikających z 
polecenia. 

brakować rozwinięcia 
jednego z nich. 

odniesienie do 
wszystkich 
elementów 
podanych w 
treści polecenia 
oraz ich 
rozwinięcie. 

Mówienie
/ 
wymowa 

Rozmowa z 
odgrywaniem 

roli 

 Uczeń nieudolnie 
prowadzi 
rozmowę na 
tematwypożycze
nia samochodu. 

 Porusza tylko 
niektóre kwestie 
podane w 
poleceniu, nie 
rozwija żadnej z 
nich. Reaguje na 
niektóre 
wypowiedzi 
partnera. Stosuje 
bardzo ubogi 
zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych, 
liczne błędy 
językowe 
niekiedy 
zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń nieudolnie 
prowadzi rozmowę na 
temat wypożyczenia 
samochodu. 

 Porusza większość kwestii 
podanych w poleceniu, 
rozwija tylko  niektóre z 
nich. Reaguje na 
większość wypowiedzi 
partnera. Stosuje  ubogi 
zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych,  popełnia 
błędy językowe, które 
czasem zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń dość 
swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat 
wypożyczenia 
samochodu. Porusza 
wszystkie kwestie 
podane w poleceniu, 
rozwija większość z 
nich. Reaguje na 
wszystkie wypowiedzi 
partnera. Stosuje dość 
urozmaicony zakres 
struktur leksykalno-
gramatycznych, 
sporadyczne  błędy 
językowe nie 
zakłócają komunikacji. 

 Uczeń swobodnie 
prowadzi 
rozmowę na 
temat 
wypożyczenia 
samochodu.Poru
sza i rozwija 
wszystkie kwestie 
podane w 
poleceniu. 
Reaguje na 
wszystkie 
wypowiedzi 
partnera. Stosuje 
urozmaicony 
zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych, 
nie popełnia 
błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 
Rozmowa na 

podstawie 
 Uczeń opisuje 

ilustrację, ale 
 Uczeń opisuje ilustrację, 

na ogół pamiętając o 3 
 Uczeń dość 

szczegółowo opisuje 
 Uczeń 

szczegółowo 



 273 

ilustracji oraz 
odpowiedź 

na 3 pytania 

pomija jeden z 3 
elementów opisu 
(kto, gdzie, co 
robi), odpowiada 
na niektóre 
pytania, nie 
rozwijając 
żadnego z nich, 
popełnia liczne 
błędy językowe, 
które niekiedy 
zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń nieudolnie 
opowiada o 
ulubionych 
zabawkach z 
dzieciństwa / 
opisuje 
doświadczenia 
osoby, która stała 
sie bogata, 
popełniając liczne 
błędy językowe, 
znacznie 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Ma 
trudności z 
poprawnym 
stosowaniem 
czasów 

elementach opisu (kto, 
gdzie, co robi), 
odpowiada na większość 
pytań, rozwijając niektóre  
z nich, popełnia błędy 
językowe, które czasem 
zakłócają komunikację. 

 Uczeń opowiada o 
ulubionych zabawkach z 
dzieciństwa / opisuje 
doświadczenia osoby, 
która stała sie bogata, 
popełniając dość liczne 
błędy językowe, 
częściowo wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 
Popełnia sporadyczne 
błędy, stosując czasy 
przeszłe. 

ilustrację, pamiętając 
o 3 elementach (kto, 
gdzie, co robi), 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając większość z 
nich, sporadyczne 
błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji. 

 Uczeń opowiada o 
ulubionych zabawkach 
z dzieciństwa / opisuje 
doświadczenia osoby, 
która stała sie bogata, 
popełniając niewielkie 
błędy językowe, na 
ogół niewpływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi. Na ogół 
poprawnie posługuje 
się czasami 
przeszłymi. 

opisuje ilustrację 
pamiętając o 3 
elementach opisu 
(kto, gdzie, co 
robi), odpowiada 
na wszystkie 
pytania i rozwija 
je, nie popełnia 
błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 Uczeń w sposób 
płynny opowiada 
o ulubionych 
zabawkach z 
dzieciństwa / 
opisuje 
doświadczenia 
osoby, która stała 
sie bogata, 
stosując 
urozmaicone 
słownictwo i 
poprawne 
struktury 
gramatyczne i nie 
popełniając 
większych 
błędów. 
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przeszłych. 

 

Rozmowa na 
podstawawie 

materiału 
stymulująceg

o 

 Uczeń krótko 
przedstawia 
wady i zalety 
jednego z 
elementów 
materiału 
stymulującego  
dotyczącego 
przełomowych 
wydarzeń w życiu 
młodych ludzi lub 
zdawkowo 
odnosi się do 
wszystkich 
elementów, ale 
nie rozwija 
żadnego aspektu 
wypowiedzi.  

 Popełnia 
licznebłędyjęzyko
we 
niezakłócające 
komunikacji, 
aograniczone 
środki językowe 
uniemożliwiająm
u 
wyczerpującąreal
izację wszystkich 
punktów 
polecenia. 

 Uczeń przedstawia wady i 
zalety jednego z 
elementów materiału 
stymulującegodotycząceg
o przełomowych 
wydarzeń w życiu 
młodych ludzi i je omawia 
lub przedstwia wady i 
zalety wszystkich 
elementów, ale ich nie 
rozwija.  

 Popełniabłędyjęzykowe, a 
ograniczone środki 
językowe 
uniemożliwiająmu 
wyczerpującąrealizację 
wszystkich punktów 
polecenia. 

 Uczeń przedstawia 
wady i zalety 
wszystkich elementów 
materiału 
stymulującego 
dotyczącego 
przełomowych 
wydarzeń w życiu 
młodych ludzi i 
omawia niektóre z 
nich.  

 Popełnia 
sporadycznebłędyjęzy
kowe, a 
dośćurozmaicone 
środki językowe 
umożliwiająmu 
wyczerpującąrealizacj
ę większości punktów 
polecenia. 

 Uczeń 
przedstawia i 
szczegółowo 
omawia wady i 
zalety wszystkich  
elementów 
materiału 
stymulującego 
dotyczącego 
przełomowych 
wydarzeń w życiu 
młodych ludzi.   

 W zasadzie nie 
popełnia 
błędówjęzykowyc
h, a urozmaicone 
środki językowe 
umożliwiająmu 
wyczerpującąreal
izację wszystkich 
punktów 
polecenia. 
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MODULE 7: IMPORTANT EVENTS 

Zakres tematów: Kultura, życie rodzinne i towarzyskie 

Strategie: Wypowiedź pisemna   

Kultura: National days 

 

Przygotowanie 
do egzaminu 

maturalnego/ 
strategie 

egzaminacyjne 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

Gramatyka 
 
 

  Uczeń na ogół zna 
zasady tworzenia i 
użycia formy strony 
biernej i form z -
ing,jednak popełnia 
bardzo liczne błędy 
w ich konstrukcji i 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
formy strony biernej 
i form z -ing,nie 
zawsze stosuje je 
poprawnie.  

 Uczeń zna zasady 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
formy strony biernej 
i form z -ing,na ogół 
stosuje je poprawnie 
w różnych 
kontekstach.  

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
formy strony biernej 
i form z -
ing,swobodnie 
stosuje je w różnych 
kontekstach.  
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stosowaniu.  

 Uczeń na ogół zna 
zasady tworzenia i 
użycia specjalnej 
formy strony biernej 
czasowników 
believe, think, 
sayitp., jednak  
popełnia bardzo 
liczne błędy w 
stosowaniu ich 
poszczegółnych 
form.  

tworzenia i użycia 
specjalnej formy 
strony biernej 
czasowników 
believe, think, say 
itp.; ale popełnia 
błędy w ich 
stosowaniu. 

 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
specjalnej formy 
strony biernej 
czasowników 
believe, think, 
sayitp. oraz stosuje 
je w większości 
poprawnie  w 
różnych 
kontekstach. 

 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
specjalnej formy 
strony biernej 
czasowników 
believe, think, 
sayitp. oraz używa 
ich poprawnie  w 
różnych 
kontekstach. 

 
 
 
 

Leksyka   Uczeń zna, w 
większości biernie, 
część  
wprowadzonego w 
Module 7 
słownictwa 
związanego z 
tematem „kultura, 
życie rodzinne i 
towarzyskie” 
(święta, zwyczaje i 
tradycje, sposoby 
świętowania, 
dorastanie, związki).  

 Potrafi zastosować 
poznane słownictwo 
tematyczne w 
ograniczonym 

 Uczeń zna część  
wprowadzonego w 
Module 7 
słownictwa 
związanego z 
tematem „kultura, 
życie rodzinne i 
towarzyskie” 
(święta, zwyczaje i 
tradycje, sposoby 
świętowania, 
dorastanie, związki). 

 Potrafi zastosować 
poznane 
słownictwo, lecz 
popełnia dość liczne 
błędy. 

 

 Uczeń zna większość  
wprowadzonego w 
Module 7 
słownictwa 
związanego z 
tematem „kultura, 
życie rodzinne i 
towarzyskie” 
(święta, zwyczaje i 
tradycje, sposoby 
świętowania, 
dorastanie, związki). 

 Potrafi na ogół 
poprawnie je 
stosować.  

 

 Uczeń zna 
wprowadzone w 
Module 7 
słownictwo 
związane z tematem 
„kultura, życie 
rodzinne i 
towarzyskie” 
(święta, zwyczaje i 
tradycje, sposoby 
świętowania, 
dorastanie, związki). 

 Potrafi swobodnie je 
stosować, nie 
popełniając błędów.  
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zakresie, popełniając 
liczne błędy. 

 
 

Środki 
językowe 
 
 

 Uczeń z trudem 
częściowo 
poprawnie uzupełnia 
zdania tak, by 
zachowały znaczenie 
zdania wyjściowego. 

 Uczeń z trudem 
częściowo 
poprawnie uzupełnia 
minidialogi, 
wybierając 
wypowiedź jednej z 
osób.   

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
tak, by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
uzupełnia 
minidialogi, 
wybierając 
wypowiedź jednej z 
osób.   

 

 Uczeń na ogół 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
tak, by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

 Uczeń na ogół  
poprawnie 
uzupełnia 
minidialogi, 
wybierając 
wypowiedź jednej z 
osób.   

 

 Uczeń poprawnie 
uzupełnia zdania 
tak, by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

 Uczeń poprawnie 
uzupełnia 
minidialogi, 
wybierając 
wypowiedź jednej z 
osób.   

 

Słuchanie 
 
 

Wielokrotny 
wybór; 
dobieranie 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens wywiadu 
na temat stawania 
się dorosłym w 
różnych krajach, ale 
z trudem wybiera 
częściowo 
poprawnie 
odpowiedzi zgodne z 
treścią nagrania.  

 Uczeń rozumie 
ogólny sens trzech 
wypowiedzi na 
temat początków 
dorosłego życia, ale 
ma duże trudności z 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wywiadu na temat 
stawania się 
dorosłym w różnych 
krajach, częściowo 
poprawnie  wybiera 
dpowiedzi zgodne z 
treścią nagrania. 

 Uczeń rozumie 
ogólny senstrzech 
wypowiedzi na 
temat początków 
dorosłego życia, 
częściowo 
poprawnie  

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wywiadu na temat 
stawania się 
dorosłym w różnych 
krajach, w 
większości 
poprawnie  wybiera 
odpowiedzi zgodne z 
treścią nagrania. 

 Uczeń rozumie 
ogólny senstrzech 
wypowiedzi na 
temat początków 
dorosłego życia, w 
większości 

 Uczeń rozumie bez 
trudu ogólny sens 
wywiadu na temat 
stawania się 
dorosłym w różnych 
krajach i bezbłędnie 
wybiera odpowiedzi 
zgodne z treścią 
nagrania.  

 Uczeń rozumie bez 
trudu ogólny 
senstrzech 
wypowiedzi na 
temat początków 
dorosłego życia, 
bezbłędnie 
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dopasowaniem 
wypowiedzi do zdań 
im odpowiadających.  

 Uczeń rozumie 

ogólny sens 

wypowiedzi trzech 

osób na temat 

obchodów święta 5 

listopada w Wielkiej 

Brytanii, ale z 

trudem wybiera 

częściowo 

poprawnie 

odpowiedzi zgodne z 

treścią nagrania.  

 Uczeń rozumie 
ogólny sens czterech 
wypowiedzi 
dotyczących 
świętowania 
Barbórki, ale ma 
duże trudności z 
dopasowaniem 
wypowiedzi do zdań 
im odpowiadających.  

 
 

dopasowuje  
wypowiedzi do zdań 
im 
odpowiadających. 

 Uczeń rozumie 
ogólny 
senswypowiedzi 
trzech osób na 
temat obchodów 
święta 5 listopada w 
Wielkiej Brytanii, 
częściowo 
poprawnie  wybiera 
dpowiedzi zgodne z 
treścią nagrania. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens czterech 
wypowiedzi 
dotyczących 
świętowania 
Barbórki, częściowo 
poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do zdań 
im 
odpowiadających.  

poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do zdań 
im 
odpowiadających. 

 Uczeń rozumie 
ogólny 
senswypowiedzi 
trzech osób na 
temat obchodów 
święta 5 listopada w 
Wielkiej Brytanii, w 
większości 
poprawnie  wybiera 
odpowiedzi zgodne z 
treścią nagrania. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens czterech 
wypowiedzi 
dotyczących 
świętowania 
Barbórki, w 
większości 
poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do zdań 
im 
odpowiadających. 

dopasowuje 
wypowiedzi do zdań 
im 
odpowiadających.  

 Uczeń rozumie bez 
trudu ogólny 
senswypowiedzi 
trzech osób na 
temat obchodów 
święta 5 listopada w 
Wielkiej Brytanii i 
bezbłędnie wybiera 
odpowiedzi zgodne 
z treścią nagrania.  

 Uczeń rozumie bez 
trudu ogólny sens 
czterech 
wypowiedzi 
dotyczących 
świętowania 
Barbórki, 
bezbłędnie 
dopasowuje 
wypowiedzi do zdań 
im 
odpowiadających. 

Czytanie Wielokrotny 
wybór; 
dobieranie 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens artykułu  
na temat 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens artykułu 
na temat 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens artykułu 
na temat 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens artykułu 
na temat 
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wielodzietnej 
rodzinny Duggars, 
ale z dużą trudnością 
znajduje w nim 
konkretneinformacje 
i określa, kim jest 
autor tekstu.  

 Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstu 
„NationalDays” na 
temat obchodów 
świąt narodowych , 
ale ma duże 
trudności z 
poprawnym 
dopasowaniem  
fragmentów tekstu 
do pytań zawartych 
w zadaniu. 
 

wielodzietnej 
rodzinny Duggars, 
ale z trudnością 
znajduje w nim 
konkretneinformacj
e i określa, kim jest 
autor tekstu. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstu 
na temat „National 
Days” na temat 
obchodów świąt 
narodowych, ale ma 
trudności z 
poprawnym 
dopasowaniem  
fragmentów tekstu 
do pytań zawartych 
w zadaniu. 

wielodzietnej 
rodzinny Duggars, 
na ogół  poprawnie 
znajduje w nim 
konkretneinformacj
e i określa, kim jest 
autor tekstu. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstu 
na temat „National 
Days” na temat 
obchodów świąt 
narodowych, na 
ogół proprawnie 
dopasowuje   
fragmenty tekstu do 
pytań zawartych w 
zadaniu. 
 

wielodzietnej 
rodzinny Duggars, 
bezbłędnie  znajduje 
w nim 
konkretneinformacj
e i z łatwością 
określa, kim jest 
autor tekstu. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstu 
na temat „National 
Days” na temat 
obchodów świąt 
narodowych, 
bezbłędnie 
dopasowuje   
fragmenty tekstu do 
pytań zawartych w 
zadaniu. 

 

Pisanie Artykuł 
publicystyczny   

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
formułuje artykuł 
publicystyczny 
zawierający 
elementy opisu i 
recenzji.  

 Zachowuje 
wymagany styl 
półformalny lub 

 Uczeń w miarę 
poprawnie 
formułuje artykuł  
publicystyczny 
zawierający 
elementy opisu i 
recenzji. 

 Zachowuje 
wymagany styl 
półformalny lub 

 Uczeń formułuje 
poprawny pod 
względem 
stylistycznym i 
językowym artykuł  
publicystyczny 
zawierający elementy 
opisu i recenzji.  

 Stosuje dość bogatą 
leksykę, oraz 

 Uczeń sprawnie 
formułuje artykuł  
publicystyczny 
zawierający 
elementy opisu i 
recenzji, w pełni 
poprawny pod 
względem 
stylistycznym i 
językowym.  
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nieformalny, jednak 
używa bardzo 
ubogich struktur 
leksykalno- 
gramatycznych i 
popełnia liczne 
błędy językowe.  

 Wypowiedź jest 
niekiedy niespójna 
i/lub  chaotyczna, 
brakuje w niej 
niektórych 
elementów 
wynikających z 
polecenia lub ich 
rozwinięcia. 

nieformalny, 
jednak używa 
stosunkowo 
ubogich struktur 
leksykalno- 
gramatycznych 
oraz popełnia 
różnego rodzaju 
błędy językowe.  

 W wypowiedzi 
może brakować 
niektórych 
elementów 
wynikających z 
polecenia lub 
rozwinięcia 
niektórych z nich. 

zachowuje wymagany 
styl półformalny lub 
nieformalny.Może 
popełnić kilka 
drobnych błędów, 
które nie zakłócają 
jednak komunikacji.  

 Wypowiedź zawiera 
odniesienie do 
wszystkichelementów 
podanych w treści 
polecenia. Większość z 
nich jest rozwinięta.  

 Stosuje bogatą 
leksykę oraz 
zachowuje 
wymagany styl 
półformalny lub 
nieformalny.  

 Wypowiedź jest 
zgodna z tematem i 
zawiera 
odniesienie do 
wszystkich 
elementów 
podanych  w treści 
polecenia oraz ich 
rozwinięcie. 

Mówienie/ 
wymowa 

Rozmowa z 
odgrywaniem 

roli 

 Uczeń nieudolnie 
prowadzi rozmowę 
na tematzawierania 
znajomości w 
dawnych czasach / 
zakupu prezentu. 

 Porusza tylko 
niektóre kwestie 
podane w 
poleceniu, nie 
rozwija żadnej z 
nich. Reaguje na 
niektóre 
wypowiedzi 
partnera. Stosuje 

 Uczeń nieudolnie 
prowadzi rozmowę 
na temat 
zawierania 
znajomości w 
dawnych czasach / 
zakupu prezentu. 

 Porusza większość 
kwestii podanych 
w poleceniu, 
rozwija tylko  
niektóre z nich. 
Reaguje na 
większość 
wypowiedzi 

 Uczeń dość swobodnie 
prowadzi rozmowę na 
temat zawierania 
znajomości w dawnych 
czasach / zakupu 
prezentu. 

 Porusza wszystkie 
kwestie podane w 
poleceniu, rozwija 
większość z nich. 
Reaguje na wszystkie 
wypowiedzi partnera. 
Stosuje dość 
urozmaicony zakres 
struktur leksykalno-

 Uczeń swobodnie 
prowadzi rozmowę 
na temat 
zawierania 
znajomości w 
dawnych czasach / 
zakupu prezentu. 

 Porusza i rozwija 
wszystkie kwestie 
podane w 
poleceniu. Reaguje 
na wszystkie 
wypowiedzi 
partnera. Stosuje 
urozmaicony 
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bardzo ubogi zakres 
struktur leksykalno-
gramatycznych, 
liczne błędy 
językowe niekiedy 
zakłócają 
komunikację. 

partnera. Stosuje  
ubogi zakres 
struktur 
leksykalno-
gramatycznych, 
popełnia błędy 
językowe, które  
czasem zakłócają 
komunikację. 

gramatycznych, 
sporadyczne  błędy 
językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych, nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 Rozmowa na 
podstawie 

ilustracji oraz 
odpowiedź na 

3 pytania 

 Uczeń opisuje 
ilustrację, ale 
pomija jeden z 3 
elementów opisu 
(kto, gdzie, co robi), 
odpowiada na 
niektóre pytania, 
nie rozwijając 
żadnego z nich, 
popełnia liczne 
błędy językowe, 
które niekiedy 
zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń nieudolnie 
opisuje swój udział 
w obchodach 
wybranej 
uroczystości, 
popełniając liczne 
błędy językowe, 
znacznie 
wpływające na 

 Uczeń opisuje 
ilustrację, na ogół 
pamiętając o 3 
elementach opisu 
(kto, gdzie, co 
robi), odpowiada 
na większość 
pytań, rozwijając 
niektóre  z nich, 
popełnia liczne 
błędy językowe, 
które czasem 
zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń opisuje swój 
udział w 
obchodach 
wybranej 
uroczystości, 
popełniając dość 
liczne błędy 
językowe, 
częściowo 

 Uczeń dość 
szczegółowo opisuje 
ilustrację, pamiętając 
o 3 elementach (kto, 
gdzie, co robi), 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając większość z 
nich, sporadyczne 
błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji. 

 Uczeń opisuje swój 
udział w obchodach 
wybranej uroczystości, 
popełniając niewielkie 
błędy językowe, na 
ogół niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Na ogół 
poprawnie posługuje 
się czasami przeszłymi. 

 Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustrację, 
pamiętając o 3 
elementach opisu 
(kto, gdzie, co 
robi), odpowiada 
na wszystkie 
pytania i rozwija je, 
nie popełnia 
błędów językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 Uczeń w sposób 
płynny opisuje swój 
udział w 
obchodach 
wybranej 
uroczystości, 
stosując 
urozmaicone 
słownictwo i 
poprawne 
struktury 
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zrozumienie 
wypowiedzi. Ma 
trudności z 
poprawnym 
stosowaniem 
czasów przeszłych. 

wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Popełnia 
sporadyczne błędy, 
stosując czasy 
przeszłe. 

gramatyczne i nie 
popełniając 
większych błędów. 

 

 

 

 

 

MODULE 8: GET TO WORK 

Zakres tematów: Praca 

Strategie: Wypowiedź ustna   

Kultura: Want to work in the UK? Get the facts! 

 

Przygotowanie 
do egzaminu 

maturalnego/ 
strategie 

egzaminacyjne 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

Gramatyka 
 
 

  Uczeń na ogół zna 
zasady tworzenia i 
użycia zdań 
podrzędnych 
przydawkowych, zna 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
zdań podrzędnych 
przydawkowych, 
zna zaimki, które 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
zdań podrzędnych 
przydawkowych, zna 
zaimki, które 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i użycia 
zdań podrzędnych 
przydawkowych, 
zna zaimki, które 



 283 

zaimki, które 
wprowadzają te 
zdania,jednak popełnia 
liczne błędy w ich  
stosowaniu, a 
zwłaszcza w 
rozróżnianiu zdań 
definiujących  i  
niedefiniujących.  

 Uczeń zna konstrukcję 
the + stopień wyższy … 
the  + stopieńwyższy 
przymiotnika,ale 
popełnia liczne błędy w 
jej stosowaniu.  

 Uczeń na ogół zna 
zasady tworzenia i 
stosowania 
imiesłowowych 
równoważników zdań, 
stosuje je 
sporadycznie, 
popełniając liczne 
błędy. 

 Uczeń na ogół zna 
pojęcie  inwersji oraz 
część wyrażeń 
wprowadzających 
inwersję, jednak rzadko 
stosuje ją samodzielnie 
i popełnia liczne błędy.      

wprowadzają te 
zdania,jednak 
popełnia błędy w 
ich  stosowaniu, a 
zwłaszcza w 
rozróżnianiu zdań 
definiujących  i  
niedefiniujących. 

 Uczeń zna 
konstrukcję the + 
stopień wyższy 
…the  + stopień 
wyższy 
przymiotnika,ale 
popełnia błędy w 
jej stosowaniu.  

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i 
stosowania 
imiesłowowych 
równoważników 
zdań, stosuje je 
sporadycznie, 
popełniając błędy. 

 Uczeń zna pojęcie 
inwersji oraz część 
wyrażeń 
wprowadzających 
inwersję, jednak 
rzadko stosuje ją 
samodzielnie i 
popełnia błędy.      

wprowadzają te 
zdania,na ogół 
poprawnie je 
stosuje, chociaż 
popełnia nieliczne 
błędy w rozróżnianiu 
zdań definiujących  i  
niedefiniujących. 

 Uczeń zna 
konstrukcję the + 
stopień wyższy … the  
+ stopień wyższy 
przymiotnika, na 
ogół stosuje ją 
poprawnie.  

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i 
stosowania 
imiesłowowych 
równoważników 
zdań,na ogół stosuje 
je poprawnie. 

 Uczeń zna pojęcie 
inwersji oraz 
większość wyrażeń 
wprowadzających 
inwersję,na ogół 
stosuje ją, 
popełniając nieliczne 
błędy. 
 

 

wprowadzają te 
zdania,stosuje je 
poprawnie i bez 
trudu rozróżnia 
zdania definiujące  
i  niedefiniujące.   

 Uczeń zna i 
poprawnie  
stosuje 
konstrukcję the + 
stopień wyższy 
…the  + stopień 
wyższy 
przymiotnika. 

 Uczeń zna zasady 
tworzenia 
imiesłowowych 
równoważników 
zdańi swobodnie 
oraz poprawnie je 
stosuje. 

 Uczeń zna pojęcie 
inwersji 
orazwszystkie 
wyrażenia 
wprowadzających 
inwersję i stosuje 
ją samodzielnie, 
niepopełniając 
błędów.    
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Leksyka   Uczeń zna, w 
większości biernie, 
część  wprowadzonego 
w Module 8 
słownictwa związanego 
z tematem 
„praca”(rodzaje pracy, 
pracownicy, w pracy,  
komunikacja, finanse, 
bez pracy, zwierzęta w 
pracy).  

 Potrafi zastosować 
poznane słownictwo 
tematyczne w 
ograniczonym zakresie, 
popełniając liczne 
błędy. 

 Uczeń zna część  
wprowadzonego w 
Module 8 
słownictwa 
związanego z 
tematem „praca” 
(rodzajepracy,  
pracownicy, w 
pracy,  
komunikacja, 
finanse, bez pracy, 
zwierzęta w pracy).  

 Potrafi zastosować 
poznane 
słownictwo, lecz 
popełnia dość 
liczne błędy. 
 

 Uczeń zna większość  
wprowadzonego w 
Module 8 
słownictwa 
związanego z 
tematem 
„praca”(rodzajeprac
y,  pracownicy, w 
pracy,  komunikacja, 
finanse, bez pracy, 
zwierzęta w pracy).  

 Potrafi na ogół 
poprawnie je 
stosować.  

 

 Uczeń zna 
wprowadzone w 
Module 8 
słownictwo 
związane z 
tematem „praca” 
(rodzajepracy,  
pracownicy, w 
pracy,  
komunikacja, 
finanse, bez pracy, 
zwierzęta w 
pracy).  

 Potrafi swobodnie 
je stosować, nie 
popełniając 
błędów.  

 

 
 

Środki 
językowe 
 
 

 Uczeń z trudem 
częściowo poprawnie 
uzupełnia zdania tak, 
by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

 Uczeń z trudem 
częściowo poprawnie 
uzupełnia minidialogi, 
wybierając wypowiedź 
jednej z osób.   

 Uczeń z trudem 
częściowo poprawnie 

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
tak, by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
uzupełnia 
minidialogi, 
wybierając 
wypowiedź jednej z 
osób.   

 Uczeń na ogół 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
tak, by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

 Uczeń na ogół  
poprawnie 
uzupełnia 
minidialogi, 
wybierając 
wypowiedź jednej z 
osób.   

 Uczeń poprawnie 
uzupełnia zdania 
tak, by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

 Uczeń poprawnie 
uzupełnia 
minidialogi, 
wybierając 
wypowiedź jednej 
z osób.   

 Uczeń poprawnie 
uzupełnia luki w 
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uzupełnia luki w tekście 
właściwą formą 
odpowiednich wyrażeń 
podanych w poleceniu.  

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
uzupełnia luki w 
tekście właściwą 
formą 
odpowiednich 
wyrażeń podanych 
w poleceniu.  
 

 Uczeń na ogół 
poprawnie 
uzupełnia luki w 
tekście właściwą 
formą odpowiednich 
wyrażeń podanych 
w poleceniu. 

tekście właściwą 
formą 
odpowiednich 
wyrażeń 
podanych w 
poleceniu.  
 

Słuchanie 
 

Wielokrotny 
wybór; 
dobieranie 

 Uczeń rozumie ogólny 
senswypowiedzidoradc
y zawodowego na 
temat testów 
psychometrycznych, 
ale z trudem wybiera 
częściowo poprawnie 
odpowiedzi zgodne z 
treścią nagrania.  

 Uczeń rozumie ogólny 
sens audycji radiowej 
na temat 
wykorzystywania 
zwierząt w terapii, ale z 
trudem wybiera 
częściowo poprawnie 
odpowiedzi zgodne z 
treścią nagrania.  

 Uczeń rozumie ogólny 
senstrzech rozmów 
przeprowadzonych w 
pracy, ale ma duże 
trudności z 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi 
doradcy 
zawodowego na 
temat testów 
psychometrycznyc
h, częściowo 
poprawnie  
wybiera dpowiedzi 
zgodne z treścią 
nagrania. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sensaudycji 
radiowej na temat 
wykorzystywania 
zwierząt w terapii, 
częściowo 
poprawnie  
wybiera dpowiedzi 
zgodne z treścią 
nagrania. 

 Uczeń rozumie 

 Uczeń rozumie 
ogólny 
senswypowiedzi 
doradcy 
zawodowego na 
temat testów 
psychometrycznych, 
w większości 
poprawnie  wybiera 
odpowiedzi zgodne z 
treścią nagrania. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sensaudycji 
radiowej na temat 
wykorzystywania 
zwierząt w terapii, w 
większości 
poprawnie  wybiera 
odpowiedzi zgodne z 
treścią 

 Uczeń rozumie 
ogólny senstrzech 
rozmów 

 Uczeń rozumie 
bez trudu ogólny 
senswypowiedzi 
doradcy 
zawodowego na 
temat testów 
psychometrycznyc
h i bezbłędnie 
wybiera 
odpowiedzi 
zgodne z treścią 
nagrania.  

 Uczeń rozumie 
bez trudu ogólny 
sensaudycji 
radiowej na temat 
wykorzystywania 
zwierząt w terapii 
i bezbłędnie 
wybiera 
odpowiedzi 
zgodne z treścią 
nagrania.  
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dopasowaniem  
wypowiedzi do zdań im 
odpowiadających.  

ogólny senstrzech 
rozmów 
przeprowadzonych 
w pracy, częściowo 
poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do 
zdań im 
odpowiadających. 

 

przeprowadzonych 
w pracy, w 
większości 
poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do zdań 
im 
odpowiadających. 

 

 Uczeń rozumie 
bez trudu ogólny 
senstrzech 
rozmów 
przeprowadzonyc
h w pracy, 
bezbłędnie 
dopasowuje 
wypowiedzi do 
zdań im 
odpowiadających.  

Czytanie Dobieranie; 
wielokrotny 
wybór 

 Uczeń rozumie ogólny 
sens tekstu o chłopcu z 
autyzmem, którego 
rodzice stosują wobec 
niego hipoterapię, ale 
ma duże trudności z 
rozpoznaniem 
związków między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
poprawnym dobraniem 
brakujących zdań do 
luk w tekście. 

 Uczeń rozumie ogólny 
sensartykułu na temat 
życia gejszy, ale z dużą 
trudnością znajduje w 
nim określone 
informacje.  

 Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstu 
o chłopcu z 
autyzmem, którego 
rodzice stosują 
wobec 
niegohipoterapię, 
ale ma trudności z 
rozpoznaniem 
związków między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
poprawnym 
dobraniem 
brakujących zdań 
do luk w tekście. 

 Uczeń rozumie 
ogólny 
sensartykułu na 
temat życia gejszy, 
ale z trudnością 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstu o 
chłopcu z 
autyzmem, którego 
rodzice stosują 
wobec 
niegohipoterapię, na 
ogół poprawnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
dobiera brakujące 
zdania do luk w 
tekście. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sensartykułu 
na temat życia 
gejszy, na ogół  
poprawnie znajduje 
w nim określone 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstu 
o chłopcu z 
autyzmem, 
którego rodzice 
stosują wobec 
niegohipoterapię, 
bezbłędnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
dobiera brakujące 
zdania do luk w 
tekście. 

 Uczeń rozumie 
ogólny 
sensartykułu na 
temat życia gejszy, 
bezbłędnie  
znajduje w nim 
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znajduje w nim 
określone 
informacje. 

informacje.  określone 
informacje.  

Mówienie/ 
wymowa 

Rozmowa z 
odgrywaniem 
roli 

 Uczeń nieudolnie 
prowadzi rozmowę na 
tematproblemu w 
miejscu pracy. 

 Porusza tylko niektóre 
kwestie podane w 
poleceniu, nie rozwija 
żadnej z nich. Reaguje 
na niektóre 
wypowiedzi partnera. 
Stosuje bardzo ubogi 
zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych, liczne 
błędy językowe 
niekiedy zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń nieudolnie 
prowadzi rozmowę 
na temat problemu 
w miejscu pracy. 

 Porusza większość 
kwestii podanych 
w poleceniu, 
rozwija tylko  
niektóre z nich. 
Reaguje na 
większość 
wypowiedzi 
partnera. Stosuje  
ubogi zakres 
struktur 
leksykalno-
gramatycznych, 
popełnia błędy 
językowe, które 
czasem zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń dość 
swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat 
problemu w miejscu 
pracy. 

 Porusza wszystkie 
kwestie podane w 
poleceniu, rozwija 
większość z nich. 
Reaguje na 
wszystkie 
wypowiedzi 
partnera. Stosuje 
dość urozmaicony 
zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych, 
sporadyczne błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji. 

 Uczeń swobodnie 
prowadzi 
rozmowę na 
temat problemu w 
miejscu pracy. 

 Porusza i rozwija 
wszystkie kwestie 
podane w 
poleceniu. 
Reaguje na 
wszystkie 
wypowiedzi 
partnera. Stosuje 
urozmaicony 
zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych, 
nie popełnia 
błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 Rozmowa na 
podstawie 
ilustracji oraz 
odpowiedź na 
3 pytania 

 Uczeń opisuje 
ilustrację, ale pomija 
jeden z 3 elementów 
opisu (kto, gdzie, co 
robi), odpowiada na 
niektóre pytania, nie 
rozwijając żadnego z 

 Uczeń opisuje 
ilustrację, na ogół 
pamiętając o 3 
elementach opisu 
(kto, gdzie, co 
robi), odpowiada 
na większość 

 Uczeń dość 
szczegółowo opisuje 
ilustrację, 
pamiętając o 3 
elementach (kto, 
gdzie, co robi), 
odpowiada na 

 Uczeń 
szczegółowo 
opisuje ilustrację, 
pamiętając o 3 
elementach opisu 
(kto, gdzie, co 
robi), odpowiada 
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nich, popełnia liczne 
błędy językowe, które 
niekiedy zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń nieudolnie 
opisuje doświadczenia 
osoby, która nie lubiła 
swojej pracy, 
popełniając liczne 
błędy językowe, 
znacznie wpływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi. Ma 
trudności z poprawnym 
stosowaniem czasów 
przeszłych. 

pytań, rozwijając 
niektóre z nich, 
popełnia błędy 
językowe, które 
czasem zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń opisuje 
doświadczenia 
osoby, która nie 
lubiła swojej pracy, 
popełniając błędy 
językowe, 
częściowo 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Popełnia 
sporadyczne błędy, 
stosując czasy 
przeszłe. 

wszystkie pytania, 
rozwijając większość 
z nich, sporadyczne 
błędy językowe nie 
zakłócają 
komunikacji. 

 Uczeń opisuje 
doświadczenia 
osoby, która nie 
lubiła swojej pracy, 
popełniając 
niewielkie błędy 
językowe, na ogół 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Na ogół 
poprawnie 
posługuje się 
czasami przeszłymi. 

na wszystkie 
pytania i rozwija 
je, nie popełnia 
błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 Uczeń w sposób 
płynny opisuje 
doświadczenia 
osoby, która nie 
lubiła swojej 
pracy, stosując 
urozmaicone 
słownictwo i 
poprawne 
struktury 
gramatyczne i nie 
popełniając 
większych błędów. 

 

MODULE 9: THE ECONOMY 

Zakres tematów: Praca, państwo i społeczeństwo 

Strategie: Wypowiedź pisemna   

Kultura: Public sector strikes back 

 

Przygotowanie 
do egzaminu 

maturalnego/ 
strategie 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 
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egzaminacyjne 

Gramatyk
a 
 
 

  Uczeń na ogół 
rozpoznaje 
znaczenie i zna 
zasady stosowania 
wyrażeń (a) few, (a) 
little,jednak 
popełnia liczne 
błędy w ich 
stosowaniu. 

 Uczeń zna część 
wprowadzonych 
czasowników tzw. 
(reportingverbs), 
jednak popełnia 
liczne błędy w 
stosowaniu ich w 
różnych 
konstrukcjach. 

 Uczeń na ogół zna 
zasady tworzenia i 
stosowania mowy 
zależnej, jednak 
popełnia liczne 
błędy w jej 
stosowaniu, a 
zwłaszcza w 
stosowaniu zasady 
następstwa czasów.  

 Uczeń na ogół zna 
zasady tworzenia i 
stosowania pytań 

 Uczeń rozpoznaje 
znaczenie i zna zasady 
stosowania wyrażeń (a) 
few, (a) little, jednak 
popełnia błędy w ich 
stosowaniu. 

 Uczeń zna część 
wprowadzonych 
czasowników tzw. 
(reporting verbs), 
jednak popełnia błędy 
w stosowaniu ich w 
różnych konstrukcjach.  

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i stosowania 
mowy zależnej, jednak 
popełnia błędy w jej 
stosowaniu, a zwłaszcza 
w stosowaniu zasady 
następstwa czasów.  

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i stosowania 
pytań pośrednich, zna 
część zwrotów je 
wprowadzających, ale 
popełnia błędy w szyku 
zdania podrzędnego.  

 

 Uczeń rozpoznaje 
znaczenie i zna 
zasady stosowania 
wyrażeń (a) few, (a) 
little i na ogół 
stosuje je 
poprawnie. 

 Uczeń zna większość 
wprowadzonych 
czasowników tzw. 
(reporting verbs), na 
ogół stosuje je 
poprawnie.  

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i 
stosowania mowy 
zależnej; na ogół 
poprawnie stosuje je 
w różnych 
kontekstach.  

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i 
stosowania pytań 
pośrednich, zna 
większość zwrotów 
je wprowadzających, 
popełnia 
sporadycznebłędy w 
szyku zdania 
podrzędnego.  

 

 Uczeń rozpoznaje 
znaczenie i zna 
zasady stosowania 
wyrażeń (a) few, (a) 
little i na ogół 
stosuje je 
poprawnie. 

 Uczeń zna 
wprowadzone 
czasowniki tzw. 
(reporting verbs) i 
stosuje je 
poprawnie w 
różnych 
konstrukcjach.  

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i 
poprawnie stosuje 
mowę zależnąw 
różnych 
kontekstach.  

 Uczeń zna zasady 
tworzenia i 
swobodnie stosuje 
różnorodne pytania 
pośrednie, nie 
popełniając błędów 
w szyku zdań 
podrzędnych.  
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pośrednich, zna 
część zwrotów je 
wprowadzających, 
ale popełnia liczne 
błędy w szyku 
zdania 
podrzędnego.  

 

Leksyka   Uczeń zna, w 
większości biernie, 
część  
wprowadzonego w 
Module 9 
słownictwa 
związanego z 
tematem „praca” 
oraz „państwo i 
społeczeństwo”(eko
nomia, sektory 
gospodarki,  
produkcja towarów, 
reklama, handel i 
usługi, klienci).  

 Potrafi zastosować 
poznane 
słownictwo 
tematyczne w 
ograniczonym 
zakresie, 
popełniając liczne 
błędy. 

 Uczeń zna część  
wprowadzonego w 
Module 9 słownictwa 
związanego z tematem 
„praca”oraz „państwo i 
społeczeństwo”(ekono
mia, sektory 
gospodarki,  produkcja 
towarów, reklama, 
handel i usługi, klienci).  

 Potrafi zastosować 
poznane słownictwo, 
lecz popełnia dość 
liczne błędy. 

 Uczeń zna większość  
wprowadzonego w 
Module 9 
słownictwa 
związanego z 
tematem „praca” 
oraz „państwo i 
społeczeństwo”(eko
nomia, sektory 
gospodarki,  
produkcja towarów, 
reklama, handel i 
usługi, klienci).  

 Potrafi na ogół 
poprawnie je 
stosować.  

 Uczeń zna 
wprowadzone w 
Module 9 
słownictwo 
związane z 
tematem „praca” 
oraz „państwo i 
społeczeństwo”(eko
nomia, sektory 
gospodarki,  
produkcja towarów, 
reklama, handel i 
usługi, klienci).  

 Potrafi swobodnie 
je stosować, nie 
popełniając błędów.  

 
 

Środki 
językowe 

 Uczeń z trudem 
częściowo 

 Uczeń częściowo 
poprawnie wybiera 

 Uczeń na ogół 
poprawnie wybiera 

 Uczeń bezbłędnie 
wybiera wyrażenie, 
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poprawnie wybiera 
wyrażenie, które  
odpowiedniouzupeł
nia luki w dwóch 
zdaniach. 

 Uczeń z trudem 
częściowo 
poprawnie 
uzupełniajednym 
wyrazem luki w 
tekście. 

 Uczeń z trudem 
częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
tak, by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

wyrażenie, które  
odpowiedniouzupełnia 
luki w dwóch zdaniach. 

 Uczeń częściowo 
poprawnie uzupełnia 
jednym wyrazem luki w 
tekście. 

 Uczeń częściowo 
poprawnie uzupełnia 
zdania tak, by 
zachowały znaczenie 
zdania wyjściowego. 

wyrażenie, które  
odpowiedniouzupeł
nia luki w dwóch 
zdaniach. 

 Uczeń na ogół 
poprawnie 
uzupełnia jednym 
wyrazem luki w 
tekście. 

 Uczeń na ogół 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
tak, by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

które  
odpowiedniouzupeł
nia luki w dwóch 
zdaniach. 

 Uczeń poprawnie 
uzupełnia jednym 
wyrazem luki w 
tekście. 

 Uczeń poprawnie 
uzupełnia zdania 
tak, by zachowały 
znaczenie zdania 
wyjściowego. 

Słuchanie 
 
 

Wielokrotny 
wybór; 
prawda/fałsz 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi na 
temat różnych 
obszarów 
gospodarki , ale z 
trudem wybiera 
częściowo 
poprawnie 
odpowiedzi zgodne 
z treścią nagrania.  

 Uczeń rozumie 
ogólny 
sensrozmowy ze 

 Uczeń rozumie ogólny 
senswypowiedzi na 
temat różnych 
obszarów gospodarki, 
częściowo poprawnie  
wybiera dpowiedzi 
zgodne z treścią 
nagrania. 

 Uczeń rozumie ogólny 
sensrozmowy ze 
studentem końcączym 
studia oraz niektóre 
informacje 
szczegółowe, ale ma 

 Uczeń rozumie 
ogólny 
senswypowiedzi na 
temat różnych 
obszarów 
gospodarki, w 
większości 
poprawnie  wybiera 
odpowiedzi zgodne z 
treścią nagrania. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sensrozmowy 
ze studentem 
końcączym studia 

 Uczeń rozumie bez 
trudu ogólny 
senswypowiedzi na 
temat różnych 
obszarów 
gospodarki i 
bezbłędnie wybiera 
odpowiedzi zgodne 
z treścią nagrania.  

 Uczeń w pełni 
rozumie ogólny 
sensrozmowy ze 
studentem 
końcączym studia, 
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studentem 
końcączym studia, 
ale ma duże 
trudności ze 
stwierdzeniem, czy 
informacje zawarte 
w zdaniach są 
zgodne z treścią 
tekstu. 

trudności ze 
stwierdzeniem, czy 
informacje zawarte w 
zdaniach są zgodne z 
treścią tekstu. 

 

oraz większość 
informacji 
szczegółowych; na 
ogół poprawnie 
stwierdza, czy 
informacje zawarte 
w zdaniach są 
zgodne z treścią 
tekstu. 

potrafi wydobyć 
informacje 
szczegółowe; bez 
trudu poprawnie 
stwierdza, czy 
informacje zawarte 
w zdaniach są 
zgodne z treścią 
tekstu. 

Czytanie Dobieranie  Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstu 
o przedsiębiorcach 
zajmujących się 
rozwiązywaniem 
problemów 
społecznych, ale ma 
duże trudności z 
rozpoznaniem 
związków między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
poprawnym 
dobraniem 
brakujących zdań 
do luk w tekście. 

 Uczeń rozumie ogólny 
sens tekstu o 
przedsiębiorcach 
zajmujących się 
rozwiązywaniem 
problemów 
społecznych, ale ma 
trudności z 
rozpoznaniem 
związków między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
poprawnym dobraniem 
brakujących zdań do luk 
w tekście. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstu o 
przedsiębiorcach 
zajmujących się 
rozwiązywaniem 
problemów 
społecznych, na ogół 
poprawnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
dobiera brakujące 
zdania do luk w 
tekście. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstu 
o przedsiębiorcach 
zajmujących się 
rozwiązywaniem 
problemów 
społecznych, 
bezbłędnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
dobiera brakujące 
zdania do luk w 
tekście. 

Pisanie Rozprawka 
typu „za i 
przeciw” 

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
formułuje 
rozprawkę 
przedstawiającą 
plusy i minusy 
spędzania urlopu w 

 Uczeń w miarę 
poprawnie formułuje 
rozprawkę 
przedstawiającą plusy i 
minusy spędzania 
urlopu w popularnych 
miejscach 

 Uczeń formułuje 
poprawną pod 
względem 
stylistycznym i 
językowym 
rozprawkę 
przedstawiającą 

 Uczeń sprawnie 
formułuje 
rozprawkę 
przedstawiającą 
plusy i minusy 
spędzania urlopu w 
popularnych 
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popularnych 
miejscach 
wypoczynkowych w 
Polsce.  

 Nieudolnie 
formułuje tezę, 
która może 
odbiegać od tematu 
lub treści 
wypowiedzi. 

 Zachowuje 
wymagany styl 
formalny, jednak 
używa bardzo 
ubogich struktur 
leksykalno- 
gramatycznych i 
popełnia liczne 
błędy językowe i 
ortograficzne.  

 Wypowiedź jest 
niespójna i często 
chaotyczna, 
zazwyczaj brakuje w 
niej pogłębionej 
argumentacji.  

 

wypoczynkowych w 
Polsce. 

 Formułuje tezę, która 
może odbiegać od 
tematu lub treści 
wypowiedzi. 

 Zachowuje wymagany 
styl formalny, jednak 
używa stosunkowo 
ubogich struktur 
leksykalno- 
gramatycznych oraz 
popełnia różnego 
rodzaju błędy językowe 
i ortograficzne.  

 W wypowiedzi może 
brakować pogłębionej 
argumentacji 
niektórych elementów 
wynikających z 
polecenia. 

plusy i minusy 
spędzania urlopu w 
popularnych 
miejscach 
wypoczynkowych w 
Polsce. 

 Formułuje 
schematyczną 
zgodną z tematem i 
treścią wypowiedzi 
tezę. 

 Stosuje dość bogatą 
leksykę, oraz 
zachowuje 
wymagany styl 
formalny.Może 
popełnić kilka 
drobnych błędów 
językowych i 
ortograficznych, 
które nie zakłócają 
jednak komunikacji.  

 Wypowiedź zawiera 
pogłębioną 
argumentację 
większości 
elementów 
podanych w treści 
polecenia. 

miejscach 
wypoczynkowych w 
Polsce, w pełni 
poprawną pod 
względem 
stylistycznym i 
językowym.  

 Formułuje 
nieschematyczną 
zgodną z tematem i 
treścią wypowiedzi 
tezę. 

 Stosuje bogatą 
leksykę oraz 
zachowuje 
wymagany styl 
formalny.  

 Wypowiedź zawiera 
wieloaspektową i 
pogłębioną 
argumentację 
dotyczącą 
wszystkich 
elementów 
podanych w treści 
polecenia. 
 

 Rozmowa na 
podstawie 
ilustracji 

 Uczeń opisuje 
ilustrację, ale 
pomija jeden z 3 

 Uczeń opisuje ilustrację, 
na ogół pamiętając o 3 
elementach opisu (kto, 

 Uczeń dość 
szczegółowo opisuje 
ilustrację, 

 Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustrację, 
pamiętając o 3 
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oraz 
odpowiedź 

na 3 pytania 

elementów opisu 
(kto, gdzie, co robi), 
odpowiada na 
niektóre pytania, 
nie rozwijając 
żadnego z nich, 
popełnia liczne 
błędy językowe, 
które niekiedy 
zakłócają 
komunikację. 

 Uczeń nieudolnie 
opisuje udział w 
akcji charytatywnej, 
popełniając liczne 
błędy językowe, 
znacznie 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Ma 
trudności z 
poprawnym 
stosowaniem 
czasów przeszłych. 

gdzie, co robi), 
odpowiada na 
większość pytań, 
rozwijając niektóre  z 
nich, popełnia błędy 
językowe, które czasem 
zakłócają komunikację. 

 Uczeń opisuje udział w 
akcji charytatywnej, 
popełniając błędy 
językowe, częściowo 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy, 
stosując czasy przeszłe. 

pamiętając o 3 
elementach (kto, 
gdzie, co robi), 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając większość 
z nich, sporadyczne 
błędy językowe nie 
zakłócają 
komunikacji. 

 Uczeń opisuje udział 
w akcji 
charytatywnej, 
popełniając 
niewielkie błędy 
językowe, na ogół 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Na ogół 
poprawnie 
posługuje się 
czasami przeszłymi. 

elementach opisu 
(kto, gdzie, co robi), 
odpowiada na 
wszystkie pytania i 
rozwija je, nie 
popełnia błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 Uczeń w sposób 
płynny opisuje 
udział w akcji 
charytatywnej, 
stosując 
urozmaicone 
słownictwo i 
poprawne struktury 
gramatyczne i nie 
popełniając 
większych błędów. 

 Rozmowa na 
podstawawi
e materiału 
stymulujące

go 

 Uczeń krótko 
przedstawia wady i 
zalety jednego z 
elementów 
materiału 
stymulującego  
dotyczącego form 
działalności 

 Uczeń przedstawia 
wady i zalety jednego z 
elementów materiału 
stymulującegodotycząc
ego form działalności 
gospodarczej i je 
omawia lub przedstwia 
wady i zalety wszystkich 

 Uczeń przedstawia 
wady i zalety 
wszystkich 
elementów 
materiału 
stymulującego 
dotyczącego form 
działalności 

 Uczeń przedstawia i 
szczegółowo 
omawia wady i 
zalety wszystkich  
elementów 
materiału 
stymulującegodotyc
zącego form 



 295 

gospodarczej lub 
zdawkowo odnosi 
się do wszystkich 
elementów, ale nie 
rozwija żadnego 
aspektu 
wypowiedzi.  

 Popełnia 
licznebłędyjęzykow
e niezakłócające 
komunikacji, 
aograniczone środki 
językowe 
uniemożliwiająmu 
wyczerpującąrealiza
cję wszystkich 
punktów polecenia. 

elementów, ale ich nie 
rozwija.  

 Popełniabłędyjęzykowe, 
a ograniczone środki 
językowe 
uniemożliwiająmu 
wyczerpującąrealizację 
wszystkich punktów 
polecenia. 

gospodarczej i 
omawia niektóre z 
nich.  

 Popełnia 
sporadycznebłędyjęz
ykowe, a 
dośćurozmaicone 
środki językowe 
umożliwiająmu 
wyczerpującąrealiza
cję większości 
punktów polecenia. 

działalności 
gospodarczej.   

 W zasadzie nie 
popełnia 
błędówjęzykowych, 
a urozmaicone 
środki językowe 
umożliwiająmu 
wyczerpującąrealiza
cję wszystkich 
punktów polecenia. 

 

MODULE 10: DOING THE RIGHT THING 

Zakres tematów: Człowiek, podróżowanie i turystyka 

Strategie: Wypowiedź ustna   

Kultura: Czech Dream or Consumer Nightmare 

 

Przygotowanie 
do egzaminu 

maturalnego/ 
strategie 

egzaminacyjne 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

Gramatyka 
 

  Uczeń na ogół zna 
wyrażenia 

 Uczeń zna 
wyrażenia 

 Uczeń zna 
wyrażenia 

 Uczeń zna i 
swobodnie stosuje 
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 could/couldn’t i 
was/were be able to i 
rozumie ich 
znaczenie, jednak  
popełnia liczne błędy 
w stosowaniu ich w 
odpowiednim 
kontekście.  

 Uczeń na ogół zna 
wyrażenia better, should i 
ought to i potrafi 
stosować je do udzielania 
rad, jednak często 
popełnia błędy w ich 
konstukcji.   

could/couldn’t i 
was/were be able to 
i rozumie ich 
znaczenie, jednak  
popełnia błędy w 
stosowaniu ich w 
odpowiednim 
kontekście.  

 Uczeń zna 
wyrażenia better, 
should i ought to i 
potrafi stosować je 
do udzielania rad, 
jednak popełnia 
błędy w ich 
konstukcji.   

could/couldn’t i 
was/were be able to 
i rozumie ich 
znaczenie, na ogół 
poprawnie stosuje 
je w odpowiednim 
kontekście.  

 Uczeń zna 
wyrażenia better, 
should i ought to i 
na ogół poprawnie 
stosuje je do 
udzielania rad.  

wyrażenia 
could/couldn’t i 
was/were be able to 
w  różnych 
kontekstach. 

 Uczeń zna 
wyrażenia better, 
should i ought to i 
swobodnie stosuje 
je do udzielania rad.  

Leksyka   Uczeń zna, w 
większości biernie, 
część  
wprowadzonego w 
Module 10 
słownictwa 
związanego z 
tematem „człowiek” 
oraz „podróżowanie i 
turystyka” 
(nieetyczne praktyki, 
ludzka natura,  
przestępczość, 
podróżowanie).  

 Potrafi zastosować 
poznane słownictwo 

 Uczeń zna część  
wprowadzonego w 
Module 10 
słownictwa 
związanego z 
tematem „człowiek” 
oraz „podróżowanie 
i turystyka” 
(nieetyczne 
praktyki, ludzka 
natura,  
przestępczość, 
podróżowanie).  

 Potrafi zastosować 
poznane 
słownictwo, lecz 

 Uczeń zna 
większość  
wprowadzonego w 
Module 10 
słownictwa 
związanego z 
tematem 
„człowiek” oraz 
„podróżowanie i 
turystyka” 
(nieetyczne 
praktyki, ludzka 
natura,  
przestępczość, 
podróżowanie).  

 Potrafi na ogół 

 Uczeń zna 
wprowadzone w 
Module 10 
słownictwo 
związane z tematem 
„człowiek” oraz 
„podróżowanie i 
turystyka” 
(nieetyczne 
praktyki, ludzka 
natura,  
przestępczość, 
podróżowanie).  

 Potrafi swobodnie je 
stosować, nie 
popełniając błędów.  
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tematyczne w 
ograniczonym 
zakresie, popełniając 
liczne błędy. 

popełnia dość liczne 
błędy. 

poprawnie je 
stosować.  

 
 

Środki 
językowe 
 
 

 Uczeń z trudem 
częściowo poprawnie 
uzupełnia zdania, 
wykorzystując 
podane w nawiasach 
wyrażenia. 

 Uczeń z trudem 

częściowo poprawnie 

uzupełnia luki w 

tekście właściwą 

formą odpowiednich 

wyrażeń podanych w 

poleceniu.  

 Uczeń z trudem 
częściowo poprawnie 
wybiera wyrażenie, 
które  poprawnie 
uzupełnia luki w 
dwóch zdaniach.  

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania, 
wykorzystując 
podane w 
nawiasach 
wyrażenia. 

 Uczeń częściowo 

poprawnie 

uzupełnia luki w 

tekście właściwą 

formą 

odpowiednich 

wyrażeń podanych 

w poleceniu.  

 Uczeń częściowo 
poprawnie wybiera 
wyrażenie, które  
poprawnie 
uzupełnia luki w 
dwóch zdaniach. 

 Uczeń na ogół 
poprawnie 
uzupełnia zdania, 
wykorzystując 
podane w 
nawiasach 
wyrażenia. 

 Uczeń na ogół 

poprawnie 

uzupełnia luki w 

tekście właściwą 

formą 

odpowiednich 

wyrażeń podanych 

w poleceniu.  

 Uczeń na ogół 
poprawnie wybiera 
wyrażenie, które  
poprawnie 
uzupełnia luki w 
dwóch zdaniach. 

 Uczeń poprawnie 
uzupełnia zdania, 
wykorzystując 
podane w 
nawiasach 
wyrażenia. 

 Uczeń poprawnie 

uzupełnia luki w 

tekście właściwą 

formą 

odpowiednich 

wyrażeń podanych 

w poleceniu.  

 Uczeń poprawnie 
wybiera wyrażenie, 
które  poprawnie 
uzupełnia luki w 
dwóch zdaniach. 

Słuchanie 
 
 

Wielokrotny 
wybór; 
dobieranie; 
prawda/fałsz 

 Uczeń rozumie ogólny 
sens wywiadu z 
przedstawicielem 
organizacji „Good 
practiceatwork”, ale z 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wywiadu z 
przedstawicielem 
organizacji „Good 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wywiadu z 
przedstawicielem 
organizacji „Good 

 Uczeń rozumie bez 
trudu ogólny sens 
wywiadu z 
przedstawicielem 
organizacji „Good 
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trudem wybiera 
częściowo poprawnie 
odpowiedzi zgodne z 
treścią nagrania.  

 Uczeń rozumie ogólny 
sens wypowiedzi 
czterechpsychologów 
na temat kontroli 
impulsów u dzieci, ale 
ma duże trudności z 
dopasowaniem  
wypowiedzi do zdań 
im odpowiadających.  

 Uczeń rozumie ogólny 

sens wypowiedzi 

czterech osób na 

temat dawania rad, 

ale ma duże trudności 

z dopasowaniem  

wypowiedzi do zdań 

im odpowiadających.  

 Uczeń rozumie ogólny 
sens wypowiedzi na 
temat poczucia 
humoru Brytyjczyków 
i Kanadyjczyków, ale 
ma duże trudności ze 
stwierdzeniem, czy 
informacje zawarte w 
zdaniach są zgodne z 

practiceatwork”, 
częściowo 
poprawnie  wybiera 
dpowiedzi zgodne z 
treścią nagrania. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi 
czterech 
psychologów na 
temat kontroli 
impulsów u dzieci, 
częściowo 
poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do zdań 
im 
odpowiadających. 

 Uczeń rozumie 

ogólny sens 

wypowiedzi 

czterech osób na 

temat dawania rad, 

częściowo 

poprawnie  

dopasowuje  

wypowiedzi do zdań 

im 

odpowiadających. 

 Uczeń rozumie 

practiceatwork”, w 
większości 
poprawnie  wybiera 
odpowiedzi zgodne 
z treścią nagrania. 

 Uczeń rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi 
czterech 
psychologów na 
temat kontroli 
impulsów u dzieci, 
w większości 
poprawnie  
dopasowuje  
wypowiedzi do zdań 
im 
odpowiadających. 

 Uczeń rozumie 

ogólny sens 

wypowiedzi 

czterech osób na 

temat dawania rad, 

w większości 

poprawnie  

dopasowuje  

wypowiedzi do zdań 

im 

odpowiadających. 

 Uczeń rozumie 

practiceatwork” i 
bezbłędnie wybiera 
odpowiedzi zgodne 
z treścią nagrania.  

 Uczeń rozumie bez 
trudu ogólny 
senswypowiedzi 
czterech 
psychologów na 
temat kontroli 
impulsów u dzieci, 
bezbłędnie 
dopasowuje 
wypowiedzi do zdań 
im 
odpowiadających.  

 Uczeń rozumie bez 

trudu ogólny sens 

wypowiedzi 

czterech osób na 

temat dawania rad, 

bezbłędnie 

dopasowuje 

wypowiedzi do zdań 

im 

odpowiadających.  

 Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
wypowiedzi na 
temat poczucia 
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treścią tekstu.  ogólny sens 
wypowiedzi na 
temat poczucia 
humoru 
Brytyjczyków i 
Kanadyjczyków oraz 
niektóre informacje 
szczegółowe, ale ma 
trudności ze 
stwierdzeniem, czy 
informacje zawarte 
w zdaniach są 
zgodne z treścią 
tekstu. 

ogólny sens 
wypowiedzi na 
temat poczucia 
humoru 
Brytyjczyków i 
Kanadyjczyków oraz 
większość 
informacji 
szczegółowych; na 
ogół poprawnie 
stwierdza, czy 
informacje zawarte 
w zdaniach są 
zgodne z treścią 
tekstu. 

humoru 
Brytyjczyków i 
Kanadyjczyków, 
potrafi wydobyć 
informacje 
szczegółowe; bez 
trudu poprawnie 
stwierdza, czy 
informacje zawarte 
w zdaniach są 
zgodne z treścią 
tekstu. 

 

Czytanie Dobieranie  Uczeń rozumie  
ogólny sens tekstu o 
podróżowaniu, ale 
ma duże trudności z 
rozpoznaniem 
związków między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
poprawnym 
dobraniem 
brakujących zdań do 
luk w tekście. 

 Uczeń rozumie  
ogólny sens tekstu o 
podróżowaniu, ale 
ma trudności z 
rozpoznaniem 
związków między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
poprawnym 
dobraniem 
brakujących zdań 
do luk w tekście. 

 Uczeń rozumie  
ogólny sens tekstu 
o podróżowaniu, na 
ogół poprawnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
dobiera brakujące 
zdania do luk w 
tekście. 

 Uczeń rozumie  
ogólny sens tekstu o 
podróżowaniu, 
bezbłędnie 
rozpoznaje związki 
między 
poszczególnymi 
częściami tekstu i 
dobiera brakujące 
zdania do luk w 
tekście. 

 

Pisanie List formalny 
–petycja   

 Uczeń częściowo 
poprawnie 
formułuje list 

 Uczeń w miarę 
poprawnie formułuje 
list otwarty do władz 

 Uczeń formułuje 
poprawny pod 
względem 

 Uczeń sprawnie 
formułuje list 
otwarty do 
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otwarty do władz 
miasta postulujący 
zachowanie parku i 
przedstawiający 
możliwe rozwiązania 
problemu.  

 Zachowuje 
wymagany styl 
formalny, jednak 
używa bardzo 
ubogich struktur 
leksykalno- 
gramatycznych i 
popełnia liczne 
błędy językowe i 
ortograficzne.  

 Wypowiedź jest 
niespójna i często 
chaotyczna, 
zazwyczaj brakuje w 
niej pogłębionej 
argumentacji 
elementów 
wynikających z 
polecenia.  
 

miasta postulujący 
zachowanie parku i 
przedstawiający 
możliwe rozwiązania 
problemu. 

 Zachowuje wymagany 
styl formalny, jednak 
używa stosunkowo 
ubogich struktur 
leksykalno- 
gramatycznych oraz 
popełnia różnego 
rodzaju błędy językowe i 
ortograficzne.  

 W wypowiedzi może 
brakować pogłębionej 
argumentacji niektórych 
elementów 
wynikających z 
polecenia. 

stylistycznym i 
językowym list 
otwarty do władz 
miasta postulujący 
zachowanie parku i 
przedstawiający 
możliwe rozwiązania 
problemu. 

  Stosuje dość bogatą 
leksykę, oraz 
zachowuje 
wymagany styl 
formalny. 

 Może popełnić kilka 
drobnych błędów 
językowych i 
ortograficznych, 
które nie zakłócają 
jednak komunikacji.  

 Wypowiedź zawiera 
pogłębioną 
argumentację 
większości 
elementów podanych 
w treści polecenia. 

władz miasta 
postulujący 
zachowanie 
parku i 
przedstawiający 
możliwe 
rozwiązania 
problemu, w 
pełni poprawny 
pod względem 
stylistycznym i 
językowym.  

 Stosuje bogatą 
leksykę oraz 
zachowuje 
wymagany styl 
formalny.  

 Wypowiedź 
zawiera 
wieloaspektową 
i pogłębioną 
argumentację 
dotyczącą 
wszystkich 
elementów 
podanych w 
treści polecenia. 
 

Mówienie
/ 
wymowa 

Rozmowa z 
odgrywanie

m roli 

 Uczeń nieudolnie 

prowadzi rozmowę 

na 

tematweekendowej 

 Uczeń nieudolnie 

prowadzi rozmowę na 

temat weekendowej 

 Uczeń dość 

swobodnie prowadzi 

rozmowę na temat 

weekendowej 

 Uczeń 
swobodnie 
prowadzi 
rozmowę na 
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wycieczki do 

Londynu.  

 Porusza tylko 
niektóre kwestie 
podane w poleceniu, 
nie rozwija żadnej z 
nich. Reaguje na 
niektóre wypowiedzi 
partnera. Stosuje 
bardzo ubogi zakres 
struktur leksykalno-
gramatycznych, 
liczne błędy 
językowe niekiedy 
zakłócają 
komunikację. 

wycieczki do Londynu. 

 Porusza większość 
kwestii podanych w 
poleceniu, rozwija tylko  
niektóre z nich. Reaguje 
na większość 
wypowiedzi partnera. 
Stosuje  ubogi zakres 
struktur leksykalno-
gramatycznych, 
popełnia błędy 
językowe, które czasem 
zakłócają komunikację. 

wycieczki do 

Londynu. 

 Porusza wszystkie 
kwestie podane w 
poleceniu, rozwija 
większość z nich. 
Reaguje na wszystkie 
wypowiedzi partnera. 
Stosuje dość 
urozmaicony zakres 
struktur leksykalno-
gramatycznych, 
sporadyczne  błędy 
językowe nie 
zakłócają 
komunikacji. 

temat 
weekendowej 
wycieczki do 
Londynu. 

 Porusza i rozwija 
wszystkie 
kwestie podane 
w poleceniu. 
Reaguje na 
wszystkie 
wypowiedzi 
partnera. Stosuje 
urozmaicony 
zakres struktur 
leksykalno-
gramatycznych, 
nie popełnia 
błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 Rozmowa na 
podstawie 

ilustracji oraz 
odpowiedź 

na 3 pytania 

 Uczeń opisuje 
ilustrację, ale pomija 
jeden z 3 elementów 
opisu (kto, gdzie, co 
robi), odpowiada na 
niektóre pytania, nie 
rozwijając żadnego z 
nich, popełnia liczne 
błędy językowe, 
które niekiedy 
zakłócają 

 Uczeń opisuje ilustrację, 
na ogół pamiętając o 3 
elementach opisu (kto, 
gdzie, co robi), 
odpowiada na 
większość pytań, 
rozwijając niektóre  z 
nich, popełnia błędy 
językowe, które czasem 
zakłócają komunikację. 

 Uczeń opisuje sytuację, 

 Uczeń dość 
szczegółowo opisuje 
ilustrację, pamiętając 
o 3 elementach (kto, 
gdzie, co robi), 
odpowiada na 
wszystkie pytania, 
rozwijając większość 
z nich, sporadyczne 
błędy językowe nie 
zakłócają 

 Uczeń 
szczegółowo 
opisuje 
ilustrację, 
pamiętając o 3 
elementach 
opisu (kto, gdzie, 
co robi), 
odpowiada na 
wszystkie 
pytania i rozwija 
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komunikację. 

 Uczeń nieudolnie 
opisuje sytuację, w 
której musiał podjąć 
kontrowersyjną 
decyzję, popełniając 
liczne błędy 
językowe, znacznie 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Ma 
trudności z 
poprawnym 
stosowaniem 
czasów przeszłych. 

w której musiał podjąć 
kontrowersyjną decyzję, 
popełniając błędy 
językowe, częściowo 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy, 
stosując czasy przeszłe. 

komunikacji. 

 Uczeń opisuje 
sytuację, w której 
musiał podjąć 
kontrowersyjną 
decyzję, popełniając 
niewielkie błędy 
językowe, na ogół 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Na ogół 
poprawnie posługuje 
się czasami 
przeszłymi. 

je, nie popełnia 
błędów 
językowych 
zakłócających 
komunikację. 

 Uczeń w sposób 
płynny opisuje 
sytuację, w 
której musiał 
podjąć 
kontrowersyjną 
decyzję, stosując 
urozmaicone 
słownictwo i 
poprawne 
struktury 
gramatyczne i 
nie popełniając 
większych 
błędów. 

 Rozmowa na 
podstawawie 

materiału 
stymulująceg

o 

 Uczeń krótko 
przedstawia wady i 
zalety jednego z 
elementów 
materiału 
stymulującegodotyc
zącego nieetycznych 
zachowań wśród 
uczniów lub 
zdawkowo odnosi 
się do wszystkich 
elementów, ale nie 

 Uczeń przedstawia wady 
i zalety jednego z 
elementów materiału 
stymulującegodotyczące
go nieetycznych 
zachowań wśród 
uczniów i je omawia lub 
przedstwia wady i zalety 
wszystkich elementów, 
ale ich nie rozwija.  

 Popełniabłędyjęzykowe 
niezakłócające 

 Uczeń przedstawia 
wady i zalety 
wszystkich 
elementów materiału 
stymulującegodotycz
ącego nieetycznych 
zachowań wśród 
uczniów i omawia 
niektóre z nich.  

 Popełnia 
sporadycznebłędyjęzy
kowe, a 

 Uczeń 
przedstawia i 
szczegółowo 
omawia wady i 
zalety wszystkich  
elementów 
materiału 
stymulującego 
dotyczącego 
nieetycznych 
zachowań wśród 
uczniów.   
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rozwija żadnego 
aspektu wypowiedzi.  

 Popełnia 
licznebłędyjęzykowe 
niekiedy zakłócające 
komunikację, 
aograniczone środki 
językowe 
uniemożliwiająmu 
wyczerpującąrealiza
cję wszystkich 
punktów polecenia. 

komunikacji, a 
ograniczone środki 
językowe 
uniemożliwiająmu 
wyczerpującąrealizację 
wszystkich punktów 
polecenia. 

dośćurozmaicone 
środki językowe 
umożliwiająmu 
wyczerpującąrealizacj
ę większości punktów 
polecenia. 

 W zasadzie nie 
popełnia 
błędówjęzykowy
ch, a 
urozmaicone 
środki językowe 
umożliwiająmu 
wyczerpującąrea
lizację wszystkich 
punktów 
polecenia. 

 

 

Oxford Matura Trainer. Poziom podstawowy 

Kryteria oceny 
 

UNIT 1  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 1 (dane osobowe, 
nazwy cech charakteru, nazwy uczuć i 
emocji, słownictwo związane z 
wyglądem zewnętrznym, upodobaniami i 
zainteresowaniami); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się czasami 
teraźniejszymi i przedimkami; poprawnie 
stosuje przyimki z poznanymi 
czasownikami. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 1 
(dane osobowe, nazwy cech 
charakteru, nazwy uczuć i emocji, 
słownictwo związane z wyglądem 
zewnętrznym, upodobaniami i 
zainteresowaniami); na ogół 
poprawnie posługuje się czasami 
teraźniejszymi i przedimkami; stosuje 
przyimki z poznanymi czasownikami, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 1 (dane 
osobowe, nazwy cech charakteru, 
nazwy uczuć i emocji, słownictwo 
związane z wyglądem zewnętrznym, 
upodobaniami i zainteresowaniami); nie 
zawsze poprawnie posługuje się 
czasami teraźniejszymi i przedimkami; 
stosuje przyimki z poznanymi 
czasownikami, popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 1 (dane osobowe, nazwy cech 
charakteru, nazwy uczuć i emocji, 
słownictwo związane z wyglądem 
zewnętrznym, upodobaniami i 
zainteresowaniami); popełnia bardzo 
liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
czasów teraźniejszych i przedimków; 
stosuje przyimki z poznanymi 
czasownikami, popełniając bardzo liczne 
błędy.. 
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Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń znajduje w tekście na temat 
ciekawego hobby potrzebne 
szczegółowe informacje, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń znajduje w tekście na temat 
ciekawego hobby potrzebne 
szczegółowe informacje, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje w 
tekście na temat ciekawego hobby 
potrzebne szczegółowe informacje, 
popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje w tekście na 
temat ciekawego hobby potrzebne 
szczegółowe informacje, popełniając przy 
tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń z łatwością określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu 
dotyczącego cech charakteru różnych 
osób. 

Uczeń bez większych trudności 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu, 
dotyczącego cech charakteru różnych 
osób. 

Uczeń nie zawsze poprawnie określa 
myśl główną tekstu/poszczególnych 
części tekstu, dotyczącego cech 
charakteru różnych osób. 

Uczeń z dużą trudnością określa myśl 
główną tekstu/poszczególnych części 
tekstu, dotyczącego cech charakteru 
różnych osób. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat wyboru zdjęcia do plakatu 
reklamującego szkołę i zachęcającego 
inne szkoły do współpracy, stosując 
szeroki zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy, niezakłócające 
komunikacji; wypowiedź jest adekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi nie potrzebuje lub rzadko 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
wyboru zdjęcia do plakatu 
reklamującego szkołę i zachęcającego 
inne szkoły do współpracy, stosując 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub zakłócające 
w niewielkim stopniu komunikację; 
wypowiedź jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi czasami 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat wyboru 
zdjęcia do plakatu reklamującego szkołę 
i zachęcającego inne szkoły do 
współpracy, stosując ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając liczne błędy językowe, 
zakłócające komunikację; wypowiedź 
jest często nieadekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi często 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat wyboru 
zdjęcia do plakatu reklamującego szkołę i 
zachęcającego inne szkoły do 
współpracy, stosując bardzo ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych popełniając bardzo liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację; 
wypowiedź jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi potrzebuje bardzo 
dużej pomocy nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje wygląd, 
osobowość, uczucia, upodobania i 
zainteresowania różnych osób, stosując 
różnorodne słownictwo, nie popełniając 
większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające ludzi w 
stresujących sytuacjach. 

Uczeń opisuje wygląd, osobowość, 
uczucia, upodobania i zainteresowania 
różnych osób, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające ludzi w stresujących 
sytuacjach, nieliczne błędy na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje wygląd, osobowość, 
uczucia, upodobania i zainteresowania 
różnych osób, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe, w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację; opisuje 
ilustracje przedstawiające ludzi w 
stresujących sytuacjach, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje wygląd, osobowość, 
uczucia, upodobania i zainteresowania 
różnych osób, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające ludzi w stresujących 
sytuacjach, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje związane 
z danymi osobowymi, wyglądem 
zewnętrznym i jego znaczeniem, 
planami powiązanymi z hobby, 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi, wyglądem zewnętrznym i 
jego znaczeniem, planami 
powiązanymi z hobby, popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi, wyglądem zewnętrznym i 
jego znaczeniem, planami powiązanymi 
z hobby, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane z danymi 
osobowymi, wyglądem zewnętrznym i 
jego znaczeniem, planami powiązanymi z 
hobby, popełniając liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację 
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Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu e-mail 
na temat niezwykłej osoby poznanej 
podczas wakacji, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
listu e-mail na temat niezwykłej osoby 
poznanej podczas wakacji, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu e-mail 
na temat niezwykłej osoby poznanej 
podczas wakacji, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu e-mail 
na temat niezwykłej osoby poznanej 
podczas wakacji, zbudowaną z trudnych 
do powiązania fragmentów, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 2 (nazwy 
pomieszczeń, mebli, wyposażenia, 
nazwy prac domowych); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się czasami 
teraźniejszymi, czasem present perfect 
simple i continuous; poprawnie stosuje 
przyimki miejsca, zaimki nieokreślone. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 2 
(nazwy pomieszczeń, mebli, 
wyposażenia, nazwy prac domowych); 
na ogół poprawnie posługuje się 
czasami teraźniejszymi, czasem 
present perfect simple i continuous, 
stosuje przyimki miejsca, zaimki 
nieokreślone, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 2 (nazwy 
pomieszczeń, mebli, wyposażenia, 
nazwy prac domowych); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasami 
teraźniejszymi, czasem present perfect 
simple i continuous; stosuje przyimki 
miejsca, zaimki nieokreślone, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 2 (nazwy pomieszczeń, mebli, 
wyposażenia, nazwy prac domowych); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasów 
teraźniejszych, czasu present perfect 
simple i continuous; stosuje przyimki 
miejsca, zaimki nieokreślone, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje właściwe informacje w tekstach 
związanym z tematem urządzania, 
remontowania i kupna mieszkania, 
mieszkania w różnych miejscach, nie 
popełniając większych błędów; 
poprawnie dobiera osoby do zdań. 

Uczeń określa kontekst sytuacyjny 
oraz znajduje informacje w tekstach 
związanym z tematem urządzania, 
remontowania i kupna mieszkania, 
mieszkania w różnych miejscach, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie dobiera osoby do zdań. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
kontekst sytuacyjny oraz znajduje 
informacje w tekstach związanym z 
tematem urządzania, remontowania i 
kupna mieszkania, mieszkania w 
różnych miejscach, popełniając dość 
liczne błędy; dobierając osoby do zdań, 
popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa kontekst 
sytuacyjny oraz z trudem znajduje 
informacje w tekstach związanym z 
tematem urządzania, remontowania i 
kupna mieszkania, mieszkania w różnych 
miejscach , popełnia przy tym liczne 
błędy; dobierając osoby do zdań, 
popełnia bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących słynnych miejsc 
oraz mieszkań dla bogatych ludzi; z 
łatwością rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących słynnych 
miejsc oraz mieszkań dla bogatych 
ludzi, popełniając nieliczne błędy; na 
ogół poprawnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami 
tekstu, popełnia pewne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących słynnych miejsc oraz 
mieszkań dla bogatych ludzi, popełniając 
liczne błędy; nie zawsze poprawnie 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
słynnych miejsc oraz mieszkań dla 
bogatych ludzi, popełniając bardzo liczne 
błędy; nieudolnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje dom 
i/lub mieszkanie, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów; stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne pomieszczenia. 

Uczeń opisuje dom i/lub mieszkanie, 
stosując w miarę urozmaicone 
słownictwo, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; opisuje 
ilustracje przedstawiające różne 
pomieszczenia, nieliczne błędy na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje dom i/lub mieszkanie, 
stosując mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe, w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację; 
opisuje ilustracje przedstawiające różne 
pomieszczenia, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i popełniając liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje dom i/lub mieszkanie, 
stosując bardzo ograniczoną ilość słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi; nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne pomieszczenia, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji; 
prowadzenie prostych negocjacji  

Uczeń swobodnie proponuje, przyjmuje 
lub odrzuca propozycje związane z 
przeprowadzką, urządzaniem i 
remontowaniem pomieszczeń; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń proponuje, przyjmuje lub 
odrzuca propozycje związane z 
przeprowadzką, urządzaniem i 
remontowaniem pomieszczeń, a 
nieliczne popełnione błędy językowe 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń proponuje, przyjmuje lub odrzuca 
propozycje związane z przeprowadzką, 
urządzaniem i remontowaniem 
pomieszczeń, popełniając dość liczne 
błędy językowe, częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie proponuje, przyjmuje 
lub odrzuca propozycje związane z 
przeprowadzką, urządzaniem i 
remontowaniem pomieszczeń, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu z elementami opisu mieszkania 
lub domu, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
wpisu na blogu z elementami opisu 
mieszkania lub domu, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu z elementami opisu mieszkania 
lub domu, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu z elementami opisu mieszkania lub 
domu, zbudowaną z trudnych do 
powiązania fragmentów, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 

 

 

 

 

 

 

UNIT 3  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 3 (nazwy 
przedmiotów szkolnych, szkolnych 
pomieszczeń, słownictwo związane ze 
szkoła i systemem oświaty); bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie posługuje się 
czasami teraźniejszymi i przeszłymi: 
past simple, past continuous, past 
perfect; poprawnie stosuje zwroty z 
czasownikami do, make , take, 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 3 
(nazwy przedmiotów szkolnych, 
szkolnych pomieszczeń, słownictwo 
związane ze szkoła i systemem 
oświaty); na ogół poprawnie posługuje 
się czasami teraźniejszymi i 
przeszłymi: past simple, past 
continuous, past perfect, stosuje 
zwroty z czasownikami do, make , 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 3 (nazwy 
przedmiotów szkolnych, szkolnych 
pomieszczeń, słownictwo związane ze 
szkoła i systemem oświaty); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasami 
teraźniejszymi i przeszłymi: past simple, 
past continuous, past perfect ; stosuje 
zwroty z czasownikami do, make , take, 
konstrukcję used to, popełniając liczne 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 3 (nazwy przedmiotów szkolnych, 
szkolnych pomieszczeń, słownictwo 
związane ze szkoła i systemem oświaty); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasów 
teraźniejszych i przeszłych: past simple, 
past continuous, past perfect ; stosuje 
zwroty z czasownikami do, make , take, 
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konstrukcję used to. take, konstrukcję used to, popełniając 
nieliczne błędy. 

błędy. konstrukcję used to, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń znajduje w tekście na temat życia 
studenckiego właściwe informacje nie 
popełniając większych błędów;. 

Uczeń znajduje w tekście na temat 
życia studenckiego właściwe 
informacje, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje w 
tekście na temat życia studenckiego 
właściwe informacje, popełniając dość 
liczne błędy. 

Uczeń z trudem znajduje w tekście na 
temat życia studenckiego właściwe 
informacje, popełnia przy tym liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących szkoły, nauki w 
domu oraz określa intencje autora 
przeczytanego tekstu. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących szkoły, nauki 
w domu oraz określa intencje autora 
przeczytanego tekstu, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących szkoły, nauki w domu oraz 
określa intencje autora przeczytanego 
tekstu, popełniając liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
szkoły, nauki w domu oraz określa 
intencje autora przeczytanego tekstu, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej  Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat wad i zalet brania udziału w 
międzynarodowych programach 
wymiany studentów oraz studiowania za 
granicą, stosując szeroki zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy, 
niezakłócające komunikacji; wypowiedź 
jest adekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi nie potrzebuje lub 
rzadko potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat wad i 
zalet brania udziału w 
międzynarodowych programach 
wymiany studentów oraz studiowania 
za granicą, stosując zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub 
zakłócające w niewielkim stopniu 
komunikację; wypowiedź jest 
częściowo nieadekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi 
czasami potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat wad i 
zalet brania udziału w 
międzynarodowych programach 
wymiany studentów oraz studiowania za 
granicą, stosując ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając liczne błędy językowe, 
zakłócające komunikację; wypowiedź 
jest często nieadekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi często 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat wad i 
zalet brania udziału w międzynarodowych 
programach wymiany studentów oraz 
studiowania za granicą, stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych popełniając bardzo liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację; 
wypowiedź jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi potrzebuje bardzo 
dużej pomocy nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne środowiska nauki 
i szkołę. 

Uczeń opisuje ilustracje 
przedstawiające różne środowiska 
nauki i szkołę, nieliczne błędy na ogół 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
różne środowiska nauki i szkołę, 
stosując ograniczony zakres słownictwa 
i popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne środowiska nauki i 
szkołę, popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
indywidualnej nauki w domu, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją pinię 
na temat indywidualnej nauki w domu, 
popełniając błędy językowe, na ogół 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
indywidualnej nauki w domu, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat indywidualnej nauki w domu, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje i opinie 
związane z planowanym dniem w 
szkole, ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z planowanym 
dniem w szkole, popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z planowanym 
dniem w szkole, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane z 
planowanym dniem w szkole, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację 
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Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
list prywatny 

Uczeń pisze list prywatny na temat 
spotkanie z ciekawą osobą mieszkająca 
w okolicy, które miało miejsce w szkole, 
w sposób przejrzysty i logiczny, 
odnosząc się do opisanej sytuacji, 
uwzględniając cel wypowiedzi, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny na temat 
spotkanie z ciekawą osobą 
mieszkająca w okolicy, które miało 
miejsce w szkole w sposób w miarę 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się w 
dużej mierze do opisanej sytuacji, 
uwzględniając cel wypowiedzi, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny na temat 
spotkanie z ciekawą osobą mieszkająca 
w okolicy, które miało miejsce w szkole 
w sposób mało przejrzysty i nielogiczny, 
w niewielkim stopniu odnosząc się do 
opisanej sytuacji, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny na temat 
spotkanie z ciekawą osobą mieszkająca 
w okolicy, które miało miejsce w szkole w 
sposób chaotyczny i nielogiczny, nie 
odnosząc się do opisanej sytuacji lub 
robiąc to w niewielkim stopniu, nie 
uwzględniając celu wypowiedzi, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 4 (nazwy zawodów, 
prac, czynności związanych z pracą, 
obowiązków zawodowych i domowych); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasami teraźniejszymi i 
przeszłymi; poprawnie stosuje wyrażenia 
określające ilość. 

 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 4 
(nazwy zawodów, prac, czynności 
związanych z pracą, obowiązków 
zawodowych i domowych); na ogół 
poprawnie posługuje się czasami 
teraźniejszymi i przeszłymi, stosuje 
wyrażenia określające ilość, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 4 (nazwy 
zawodów, prac, czynności związanych z 
pracą, obowiązków zawodowych i 
domowych); nie zawsze poprawnie 
posługuje się czasami teraźniejszymi i 
przeszłymi; stosuje wyrażenia 
określające ilość, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 4 (nazwy zawodów, prac, czynności 
związanych z pracą, obowiązków 
zawodowych i domowych); popełnia 
bardzo liczne błędy w konstrukcji i 
zastosowaniu czasów teraźniejszych i 
przeszłych, stosuje wyrażenia 
określające ilość, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje 
szczegółowe w tekstach związanym z 
przygotowaniem do rozmowy o pracę, 
problemami w pracy, nie popełniając 
większych błędów; poprawnie dobiera 
usłyszane wypowiedzi do zdań .  

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje 
szczegółowe w tekstach związanym z 
przygotowaniem do rozmowy o pracę, 
problemami w pracy, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
dobiera usłyszane wypowiedzi do 
zdań. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje informacje szczegółowe w 
tekstach związanym z przygotowaniem 
do rozmowy o pracę, problemami w 
pracy, popełniając dość liczne błędy; 
dobierając usłyszane wypowiedzi do 
zdań, popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje informacje szczegółowe w 
tekstach związanym z przygotowaniem 
do rozmowy o pracę, problemami w 
pracy, popełnia przy tym liczne błędy; 
dobierając usłyszane wypowiedzi do 
zdań, popełnia bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących pracy młodych 
ludzi; z łatwością określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu, w 
którym opisano różne zawody. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących pracy młodych 
ludzi, popełniając nieliczne błędy; 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu, 
w którym opisano różne zawody. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących pracy młodych ludzi, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu, w 
którym opisano różne zawody. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących pracy 
młodych ludzi, popełniając bardzo liczne 
błędy; z trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu, w 
którym opisano różne zawody. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej  Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat pracy dla nastolatków, pracy 
dorywczej oraz miejsca pracy, stosując 
szeroki zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy, niezakłócające 

Uczeń wypowiada się na temat pracy 
dla nastolatków, pracy dorywczej oraz 
miejsca pracy, stosując zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 

Uczeń wypowiada się na temat pracy dla 
nastolatków, pracy dorywczej oraz 
miejsca pracy, stosując ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 

Uczeń wypowiada się na temat pracy dla 
nastolatków, pracy dorywczej oraz 
miejsca pracy, stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych popełniając bardzo liczne 
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komunikacji; wypowiedź jest adekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi nie potrzebuje lub rzadko 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

dość liczne błędy niezakłócające lub 
zakłócające w niewielkim stopniu 
komunikację; wypowiedź jest 
częściowo nieadekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi 
czasami potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

językowe, zakłócające komunikację; 
wypowiedź jest często nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
często potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację; 
wypowiedź jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi potrzebuje bardzo 
dużej pomocy nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające pracujących w różnych 
zawodach ludzi. 

Uczeń opisuje ilustracje 
przedstawiające pracujących w 
różnych zawodach ludzi, nieliczne 
błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
pracujących w różnych zawodach ludzi, 
stosując ograniczony zakres słownictwa 
i popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające pracujących w różnych 
zawodach ludzi, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
czynników wpływających na efekt 
rozmowy o pracę, wad i zalet różnych 
miejsc i środowisk pracy, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat czynników 
wpływających na efekt rozmowy o 
pracę, wad i zalet różnych miejsc i 
środowisk pracy, popełniając błędy 
językowe, na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
czynników wpływających na efekt 
rozmowy o pracę, wad i zalet różnych 
miejsc i środowisk pracy, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat czynników wpływających na efekt 
rozmowy o pracę, wad i zalet różnych 
miejsc i środowisk pracy, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
wyrażanie emocji  

Uczeń w sposób płynny wyraża swoje 
emocje i obawy związane z wykonywaną 
pracą i problemami w niej napotkanymi, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoje emocje i obawy 
związane z wykonywaną pracą i 
problemami w niej napotkanymi, 
popełniając drobne błędy. 

Uczeń wyraża swoje emocje i obawy 

związane z wykonywaną pracą i 

problemami w niej napotkanymi, 

popełniając błędy, które częściowo 

zaburzają zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoje emocje i 

obawy związane z wykonywaną pracą i 

problemami w niej napotkanymi, 

popełniając błędy, które znacznie 

zaburzają zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie 
informacji, prowadzenie prostych 
negocjacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje związane 
ze sobą, swoimi doświadczeniami i 
kwalifikacjami podczas prowadzonej 
rozmowy kwalifikacyjną w sprawie pracy, 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane ze sobą, swoimi 
doświadczeniami i kwalifikacjami 
podczas prowadzonej rozmowy 
kwalifikacyjną w sprawie pracy, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane ze sobą, swoimi 
doświadczeniami i kwalifikacjami 
podczas prowadzonej rozmowy 
kwalifikacyjną w sprawie pracy, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane ze sobą, 
swoimi doświadczeniami i kwalifikacjami 
podczas prowadzonej rozmowy 
kwalifikacyjną w sprawie pracy, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 5 (nazwy członków 
rodziny, świąt, uroczystości, słownictwo 
związane ze spędzaniem czasu 
wolnego, codziennymi czynnościami, 
etapami w życiu); bezbłędnie lub niemal 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 5 
(nazwy członków rodziny, świąt, 
uroczystości, słownictwo związane ze 
spędzaniem czasu wolnego, 
codziennymi czynnościami, etapami w 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 5 (nazwy 
członków rodziny, świąt, uroczystości, 
słownictwo związane ze spędzaniem 
czasu wolnego, codziennymi 
czynnościami, etapami w życiu); nie 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 5 (nazwy członków rodziny, świąt, 
uroczystości, słownictwo związane ze 
spędzaniem czasu wolnego, codziennymi 
czynnościami, etapami w życiu); popełnia 
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bezbłędnie posługuje się czasami 
teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi; 
poprawnie stosuje poznane przyimki. 

życiu); na ogół poprawnie posługuje 
się czasami teraźniejszymi, przeszłymi 
i przyszłymi; stosuje poznane przyimki, 
popełniając nieliczne błędy. 

zawsze poprawnie posługuje się 
czasami teraźniejszymi, przeszłymi i 
przyszłymi; stosuje poznane przyimki, 
popełniając liczne błędy. 

bardzo liczne błędy w konstrukcji i 
zastosowaniu czasów teraźniejszych, 
przeszłych i przyszłych stosuje poznane 
przyimki, popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące planów na przyszłość, nie 
popełniając większych błędów; 
poprawnie dobiera osoby do zdań 
opisujących historie i relacje rodzinne. 

Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące planów na przyszłość, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie dobiera osoby do zdań 
opisujących historie i relacje rodzinne. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje w 
tekście informacje dotyczące planów na 
przyszłość, popełniając dość liczne 
błędy; dobierając osoby do zdań 
opisujących historie i relacje rodzinne, 
popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością z trudem znajduje w 
tekście informacje dotyczące planów na 
przyszłość, popełnia przy tym liczne 
błędy; dobierając osoby do zdań 
opisujących historie i relacje rodzinne, 
popełnia bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu, dotyczącego serwisów 
społecznościowych.  

Uczeń w większości poprawnie 
określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu, dotyczącego serwisów 
społecznościowych. 

Uczeń nie zawsze poprawnie określa 
myśl główną poszczególnych części 
tekstu, dotyczącego serwisów 
społecznościowych. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną 
poszczególnych części tekstu, 
dotyczącego serwisów 
społecznościowych. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej  Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat życia codziennego, życia 
rodzinnego i towarzyskiego, stosując 
szeroki zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy, niezakłócające 
komunikacji; wypowiedź jest adekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi nie potrzebuje lub rzadko 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat życia 
codziennego, życia rodzinnego i 
towarzyskiego, stosując zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub 
zakłócające w niewielkim stopniu 
komunikację; wypowiedź jest 
częściowo nieadekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi 
czasami potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat życia 
codziennego, życia rodzinnego i 
towarzyskiego, stosując ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe, zakłócające komunikację; 
wypowiedź jest często nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
często potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat życia 
codziennego, życia rodzinnego i 
towarzyskiego, stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych popełniając bardzo liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację; 
wypowiedź jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi potrzebuje bardzo 
dużej pomocy nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia pokazane na ilustracjach, 
wyrażając swoje przypuszczenia z nimi 
związane, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów; stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające ludzi wykonujących 
różne czynności codzienne oraz w 
ramach czasu wolnego, korzystających z 
serwisów społecznościowych. 

Uczeń opisuje wydarzenia pokazane 
na ilustracjach, wyrażając swoje 
przypuszczenia z nimi związane, 
stosując w miarę urozmaicone 
słownictwo, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; opisuje 
ilustracje przedstawiające ludzi 
wykonujących różne czynności 
codzienne oraz w ramach czasu 
wolnego, korzystających z serwisów 
społecznościowych, nieliczne błędy na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje wydarzenia pokazane na 
ilustracjach, wyrażając swoje 
przypuszczenia z nimi związane, 
stosując mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe, w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację; 
opisuje ilustracje przedstawiające ludzi 
wykonujących różne czynności 
codzienne oraz w ramach czasu 
wolnego, korzystających z serwisów 
społecznościowych, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje wydarzenia pokazane na 
ilustracjach, wyrażając swoje 
przypuszczenia z nimi związane, stosując 
bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające ludzi wykonujących 
różne czynności codzienne oraz w 
ramach czasu wolnego, korzystających z 
serwisów społecznościowych, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
serwisów społecznościowych z 
uwzględnieniem ich wad i zalet oraz na 
temat różnych form spędzenia 
ciekawego weekendu, nie popełniając 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat serwisów 
społecznościowych z uwzględnieniem 
ich wad i zalet oraz na temat różnych 
form spędzenia ciekawego weekendu, 
popełniając błędy językowe, na ogół 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
serwisów społecznościowych z 
uwzględnieniem ich wad i zalet oraz na 
temat różnych form spędzenia 
ciekawego weekendu, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat serwisów społecznościowych z 
uwzględnieniem ich wad i zalet oraz na 
temat różnych form spędzenia ciekawego 
weekendu, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
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 większych błędów. nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
list prywatny 

Uczeń pisze list prywatny w odpowiedzi 
na zaproszenie na Święta Wielkanocne 
w sposób przejrzysty i logiczny, 
odnosząc się do opisanej sytuacji, 
uwzględniając cel wypowiedzi, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń list prywatny w odpowiedzi na 
zaproszenie na Święta Wielkanocne w 
sposób w miarę przejrzysty i logiczny, 
odnosząc się w dużej mierze do 
opisanej sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny w odpowiedzi 
na zaproszenie na Święta Wielkanocne 
w sposób mało przejrzysty i nielogiczny, 
w niewielkim stopniu odnosząc się do 
opisanej sytuacji, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny w odpowiedzi 
na zaproszenie na Święta Wielkanocne w 
sposób chaotyczny i nielogiczny, nie 
odnosząc się do opisanej sytuacji lub 
robiąc to w niewielkim stopniu, nie 
uwzględniając celu wypowiedzi, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 6  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 6 (nazwy potraw, 
posiłków, produktów spożywczych, 
słownictwo związane z gotowaniem, 
jedzeniem, dietą i żywieniem, wyrażenia 
i słownictwo związane z restauracją); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasami teraźniejszymi i 
przeszłymi; poprawnie stosuje poznane 
konstrukcje czasownikowe, so i such 
oraz konstrukcje z in order to, so as to. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 6 
(nazwy potraw, posiłków, produktów 
spożywczych, słownictwo związane z 
gotowaniem, jedzeniem, dietą i 
żywieniem, wyrażenia i słownictwo 
związane z restauracją); na ogół 
poprawnie posługuje się czasami 
teraźniejszymi i przeszłymi; stosuje 
poznane konstrukcje czasownikowe, 
so i such oraz konstrukcje z in order 
to, so as to, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 6 (nazwy 
potraw, posiłków, produktów 
spożywczych, słownictwo związane z 
gotowaniem, jedzeniem, dietą i 
żywieniem, wyrażenia i słownictwo 
związane z restauracją); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasami 
teraźniejszymi i przeszłymi; stosuje 
poznane konstrukcje czasownikowe, so i 
such oraz konstrukcje z in order to, so 
as to, popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 6 (nazwy potraw, posiłków, 
produktów spożywczych, słownictwo 
związane z gotowaniem, jedzeniem, dietą 
i żywieniem, wyrażenia i słownictwo 
związane z restauracją); popełnia bardzo 
liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
czasów teraźniejszych i przeszłych; 
stosuje poznane konstrukcje 
czasownikowe, so i such oraz konstrukcje 
z in order to, so as to, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń znajduje w tekście związanym z 
jedzeniem, żywieniem i/lub dietą 
informacje szczegółowe, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń znajduje w tekście związanym z 
jedzeniem, żywieniem i/lub dietą 
informacje szczegółowe, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje w 
tekście związanym z jedzeniem, 
żywieniem i/lub dietą informacje 
szczegółowe, popełniając dość liczne 
błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje w tekście 
związanym z jedzeniem, żywieniem i/lub 
dietą informacje szczegółowe, popełnia 
przy tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących programów 
kulinarnych; z łatwością rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, nie popełnia większych 
błędów przy dobieraniu brakujących 
zdań do luk w tekście z łatwością 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących programów 
kulinarnych, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół poprawnie rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, popełnia pewne 
błędy przy dobieraniu brakujących 
zdań do luk w tekście; określa główną 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących programów kulinarnych, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
programów kulinarnych, popełniając 
bardzo liczne błędy; nieudolnie 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; z 
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określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

myśl tekstu/poszczególnych części 
tekstu. 

tekście; nie zawsze poprawnie określa 
myśl główną tekstu/poszczególnych 
części tekstu. 

trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje sposób 
przygotowania różnych potraw, stosując 
różnorodne słownictwo, nie popełniając 
większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające programy 
telewizyjne związane z gotowaniem, 
produkty dietetyczne i suplementy diety. 

Uczeń opisuje sposób przygotowania 
różnych potraw, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające programy telewizyjne 
związane z gotowaniem, produkty 
dietetyczne i suplementy diety, 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje sposób przygotowania 
różnych potraw, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe, w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację; opisuje 
ilustracje przedstawiające programy 
telewizyjne związane z gotowaniem, 
produkty dietetyczne i suplementy diety, 
stosując ograniczony zakres słownictwa 
i popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje sposób przygotowania 
różnych potraw, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające programy telewizyjne 
związane z gotowaniem, produkty 
dietetyczne i suplementy diety, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji; 
prowadzenie prostych negocjacji  

Uczeń swobodnie proponuje, przyjmuje 
lub odrzuca propozycje związane z 
planowanym przyjęciem urodzinowym; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń proponuje, przyjmuje lub 
odrzuca propozycje związane z 
planowanym przyjęciem urodzinowym; 
nieliczne popełnione błędy językowe 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń proponuje, przyjmuje lub odrzuca 
propozycje związane z planowanym 
przyjęciem urodzinowym, popełniając 
dość liczne błędy językowe, częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie proponuje, przyjmuje 
lub odrzuca propozycje związane z 
planowanym przyjęciem urodzinowym, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
list prywatny e-mail 

Uczeń pisze prywatny list e-mail z 
zaproszeniem na grill w sposób 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się do 
opisanej sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze prywatny list e-mail z 
zaproszeniem na grill w sposób w 
miarę przejrzysty i logiczny, odnosząc 
się w dużej mierze do opisanej 
sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze prywatny list e-mail z 
zaproszeniem na grill w sposób mało 
przejrzysty i nielogiczny, w niewielkim 
stopniu odnosząc się do opisanej 
sytuacji, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze prywatny list e-mail z 
zaproszeniem na grill w sposób 
chaotyczny i nielogiczny, nie odnosząc 
się do opisanej sytuacji lub robiąc to w 
niewielkim stopniu, nie uwzględniając 
celu wypowiedzi, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właśc.iwej formy i stylu. 

 

 

 

 

UNIT 7 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 7 (nazwy sklepów i 
punktów usługowych oraz pracujących 
tam osób, słownictwo związane z 
zakupami, sprzedażą, reklamą, 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 7 
(nazwy sklepów i punktów usługowych 
oraz pracujących tam osób, 
słownictwo związane z zakupami, 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 7 (nazwy 
sklepów i punktów usługowych oraz 
pracujących tam osób, słownictwo 
związane z zakupami, sprzedażą, 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 7 (nazwy sklepów i punktów 
usługowych oraz pracujących tam osób, 
słownictwo związane z zakupami, 
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płaceniem itp.); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się czasami 
teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi; 
poprawnie stosuje stronę bierną i 
konstrukcję have something done. 

sprzedażą, reklamą, płaceniem itp.); 
na ogół poprawnie posługuje się 
czasami teraźniejszymi, przeszłymi i 
przyszłymi; stosuje stronę bierną i 
konstrukcję have something done, 
popełniając nieliczne błędy. 

reklamą, płaceniem itp.); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasami 
teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi; 
stosuje stronę bierną i konstrukcję have 
something done, popełniając liczne 
błędy. 

sprzedażą, reklamą, płaceniem itp.); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasów 
teraźniejszych, przeszłych i przyszłych; 
stosuje stronę bierną i konstrukcję have 
something done, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące świata reklamy, 
nie popełniając większych błędów; 
poprawnie dobiera osoby i ich 
wypowiedzi do zdań. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące świata reklamy, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie dobiera osoby i ich 
wypowiedzi do zdań. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
świata reklamy, popełniając dość liczne 
błędy; dobierając osoby i ich wypowiedzi 
do zdań, popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
świata reklamy, popełnia przy tym liczne 
błędy; dobierając osoby i ich wypowiedzi 
do zdań, popełnia bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących reklamy; z 
łatwością rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; bezbłędnie rozróżnia formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi.  

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących reklamy, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia pewne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; na 
ogół rozróżnia formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących reklamy, popełniając liczne 
błędy; nie zawsze poprawnie rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, popełnia dość liczne 
błędy przy dobieraniu brakujących zdań 
do luk w tekście; często nie rozróżnia 
formalnego i nieformalnego stylu 
wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
reklamy, popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; z 
trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –  Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat reklamy, jej znaczenia i wpływu 
na ludzi, stosując szeroki zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy, 
niezakłócające komunikacji; wypowiedź 
jest adekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi nie potrzebuje lub 
rzadko potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
reklamy, jej znaczenia i wpływu na 
ludzi, stosując zadowalający zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub zakłócające 
w niewielkim stopniu komunikację; 
wypowiedź jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi czasami 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat reklamy, 
jej znaczenia i wpływu na ludzi, stosując 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe, zakłócające komunikację; 
wypowiedź jest często nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
często potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat reklamy, 
jej znaczenia i wpływu na ludzi, stosując 
bardzo ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych popełniając 
bardzo liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
komunikację; wypowiedź jest w 
znacznym stopniu nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
potrzebuje bardzo dużej pomocy 
nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne sklepy, reklamy. 

Uczeń opisuje ilustracje 
przedstawiające sklepy, reklamy, 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
sklepy, reklamy, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i popełniając liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające sklepy, reklamy, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat wpływu 
reklamy na ludzi, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat wpływu reklamy na 
ludzi, popełniając błędy językowe, na 
ogół nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
wpływu reklamy na ludzi, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat wpływu reklamy na ludzi, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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Reagowanie na wypowiedzi –
prowadzenie prostych negocjacji  

Uczeń swobodnie reklamuje zakupiony 
towar w sklepie, kupuje ubrania i części 
garderoby w sklepie odzieżowym i ustala 
zakup prezentu dla wspólnej znajomej; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń reklamuje zakupiony towar w 
sklepie, kupuje ubrania i części 
garderoby w sklepie odzieżowym i 
ustala zakup prezentu dla wspólnej 
znajomej; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń reklamuje zakupiony towar w 
sklepie, kupuje ubrania i części 
garderoby w sklepie odzieżowym i ustala 
zakup prezentu dla wspólnej znajomej, 
popełniając dość liczne błędy językowe, 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie reklamuje zakupiony 
towar w sklepie, kupuje ubrania i części 
garderoby w sklepie odzieżowym i ustala 
zakup prezentu dla wspólnej znajomej, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
list formalny 

Uczeń pisze list formalny z reklamacją 
zakupionego towaru w sposób 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się do 
opisanej sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny z reklamacją 
zakupionego towaru w sposób w miarę 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się w 
dużej mierze do opisanej sytuacji, 
uwzględniając cel wypowiedzi, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny z reklamacją 
zakupionego towaru w sposób mało 
przejrzysty i nielogiczny, w niewielkim 
stopniu odnosząc się do opisanej 
sytuacji, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny z reklamacją 
zakupionego towaru w sposób 
chaotyczny i nielogiczny, nie odnosząc 
się do opisanej sytuacji lub robiąc to w 
niewielkim stopniu, nie uwzględniając 
celu wypowiedzi, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

UNIT 8 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 8 (związane z 
podróżowaniem i turystyką, w tym, m.in., 
nazwy środków transportu, miejsc 
zakwaterowania itp.); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się 
poznanymi czasami; poprawnie stosuje 
przyimki w wyrażeniach przyimkowych, 
zdania warunkowe (zerowy, pierwszy i 
drugi tryb warunkowy) oraz konstrukcje z 
either, neither, every, each, both, 
another i other. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 8 
(związane z podróżowaniem i 
turystyką, w tym, m.in., nazwy 
środków transportu, miejsc 
zakwaterowania itp.); na ogół 
poprawnie posługuje się czasami; 
stosuje przyimki w wyrażeniach 
przyimkowych, zdania warunkowe 
(zerowy, pierwszy i drugi tryb 
warunkowy) oraz konstrukcje z either, 
neither, every, each, both, another i 
other, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 8 (związane 
z podróżowaniem i turystyką, w tym, 
m.in., nazwy środków transportu, miejsc 
zakwaterowania itp.); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasami; 
stosuje przyimki w wyrażeniach 
przyimkowych, zdania warunkowe 
(zerowy, pierwszy i drugi tryb 
warunkowy) oraz konstrukcje z either, 
neither, every, each, both, another i 
other, popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 8 (związane z podróżowaniem i 
turystyką, w tym, m.in., nazwy środków 
transportu, miejsc zakwaterowania itp.); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu poznanych 
czasów; stosuje przyimki w wyrażeniach 
przyimkowych, zdania warunkowe 
(zerowy, pierwszy i drugi tryb warunkowy) 
oraz konstrukcje z either, neither, every, 
each, both, another i other, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące turystyki, 
problemów związanych z podróżą, nie 
popełniając większych błędów; 
poprawnie dobiera osoby do zdań i 
wypowiedzi do osób. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące turystyki, 
problemów związanych z podróżą, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie dobiera osoby do zdań i 
wypowiedzi do osób. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
turystyki, problemów związanych z 
podróżą, popełniając dość liczne błędy; 
dobierając osoby do zdań i wypowiedzi 
do osób popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
turystyki, problemów związanych z 
podróżą, popełnia przy tym liczne błędy; 
dobierając osoby do zdań i wypowiedzi 
do osób popełnia bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących podróżowania; z 
łatwością określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących 
podróżowania, popełniając nieliczne 
błędy; określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących podróżowania, popełniając 
liczne błędy; nie zawsze poprawnie 
określa myśl główną 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
podróżowania, popełniając bardzo liczne 
błędy; z dużą trudnością określa myśl 
główną tekstu/poszczególnych części 
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tekstu/poszczególnych części tekstu. tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –  Uczeń w sposób płynny opowiada o 
swoich najlepszych lub najgorszych 
wakacjach, stosując szeroki zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy, 
niezakłócające komunikacji; wypowiedź 
jest adekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi nie potrzebuje lub 
rzadko potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń opowiada o swoich najlepszych 
lub najgorszych wakacjach, stosując 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub zakłócające 
w niewielkim stopniu komunikację; 
wypowiedź jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi czasami 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń opowiada o swoich najlepszych 
lub najgorszych wakacjach, stosując 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe, zakłócające komunikację; 
wypowiedź jest często nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
często potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń opowiada o swoich najlepszych 
lub najgorszych wakacjach, stosując 
bardzo ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych popełniając 
bardzo liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
komunikację; wypowiedź jest w 
znacznym stopniu nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
potrzebuje bardzo dużej pomocy 
nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje sposoby 
podróżowania, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów; stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne miejsca 
turystyczne. 

Uczeń opisuje sposoby podróżowania, 
stosując w miarę urozmaicone 
słownictwo, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; opisuje 
ilustracje przedstawiające różne 
miejsca turystyczne, nieliczne błędy na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje sposoby podróżowania, 
stosując mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe, w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację; 
opisuje ilustracje przedstawiające różne 
miejsca turystyczne, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje sposoby podróżowania, 
stosując bardzo ograniczoną ilość słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi; nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne miejsca 
turystyczne, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji; 
prowadzenie prostych negocjacji  

Uczeń swobodnie proponuje różne 
formy spędzenia wakacji, przyjmuje lub 
odrzuca propozycje, a także omawia i 
ustala szczegóły wspólnej wycieczki; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń proponuje różne formy 
spędzenia wakacji, przyjmuje lub 
odrzuca propozycje, a także omawia i 
ustala szczegóły wspólnej wycieczki; 
nieliczne popełnione błędy językowe 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń proponuje różne formy spędzenia 
wakacji, z trudnością przyjmuje lub 
odrzuca propozycje, a także stara się 
omawiać i ustalać szczegóły wspólnej 
wycieczki, popełniając dość liczne błędy 
językowe, częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie proponuje różne formy 
spędzenia wakacji, z dużą trudnością 
przyjmuje lub odrzuca propozycje, a 
także usiłuje ustalać szczegóły wspólnej 
wycieczki, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie 
informacji, zachowania społeczne 
i interakcja 

Uczeń rezerwuje pokój w hotelu i w 
sposób płynny prosi o informacje z tym 
związane, ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń rezerwuje pokój w hotelu i prosi 
o informacje z tym związane, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością i przy 
pomocy nauczyciela rezerwuje pokój w 
hotelu i prosi o informacje z tym 
związane , popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prosi o informacje 
związane z rezerwacją pokoju 
hotelowego, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu poświęconym podróżom, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
wpisu na blogu poświęconym 
podróżom, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu poświęconym podróżom, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu poświęconym podróżom, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
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wypowiedzi. właściwej formy i stylu. 

UNIT 9  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 9 (związane z 
szeroko pojętą kulturą i sztuką); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się poznanymi czasami 
teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi; 
poprawnie stosuje czasowniki modalne i 
pytania pośrednie. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 9 
(związane z szeroko pojętą kulturą i 
sztuką); na ogół poprawnie posługuje 
się poznanymi czasami teraźniejszymi, 
przeszłymi i przyszłymi; stosuje 
czasowniki modalne i pytania 
pośrednie, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 9 (związane 
z szeroko pojętą kulturą i sztuką); nie 
zawsze poprawnie posługuje się 
poznanymi czasami teraźniejszymi, 
przeszłymi i przyszłymi; stosuje 
czasowniki modalne i pytania pośrednie, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 9 (związane z szeroko pojętą 
kulturą i sztuką); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
poznanych czasów teraźniejszych, 
przeszłych i przyszłych; stosuje 
czasowniki modalne i pytania pośrednie, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa intencje nadawcy tekstu 
oraz znajduje w tekście informacje 
dotyczące wydarzeń kulturalnych, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń określa intencje nadawcy tekstu 
oraz znajduje w tekście informacje 
dotyczące wydarzeń kulturalnych, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
intencje nadawcy tekstu oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące wydarzeń 
kulturalnych, popełniając dość liczne 
błędy. 

Uczeń z trudnością określa intencje 
nadawcy tekstu oraz z trudem znajduje w 
tekście informacje dotyczące wydarzeń 
kulturalnych, popełnia przy tym liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
przeczytanym fragmencie książki. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w przeczytanym fragmencie książki, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w przeczytanym 
fragmencie książki. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w przeczytanym fragmencie 
książki, popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –  Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat tego, jak sztuka może zmienić 
świat na lepsze, stosując szeroki zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy, 
niezakłócające komunikacji; wypowiedź 
jest adekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi nie potrzebuje lub 
rzadko potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat tego, 
jak sztuka może zmienić świat na 
lepsze, stosując zadowalający zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub zakłócające 
w niewielkim stopniu komunikację; 
wypowiedź jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi czasami 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat tego, jak 
sztuka może zmienić świat na lepsze, 
stosując ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe, zakłócające 
komunikację; wypowiedź jest często 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi często potrzebuje 
pomocy ze strony nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat tego, jak 
sztuka może zmienić świat na lepsze, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych 
popełniając bardzo liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na komunikację; wypowiedź 
jest w znacznym stopniu nieadekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi potrzebuje bardzo dużej 
pomocy nauczyciela. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
znaczenia wyglądu w życiu człowieka, 
sztuki ulicznej i różnych filmów, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat znaczenia wyglądu w 
życiu człowieka, sztuki ulicznej i 
różnych filmów, popełniając błędy 
językowe, na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
znaczenia wyglądu w życiu człowieka, 
sztuki ulicznej i różnych filmów, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat znaczenia wyglądu w życiu 
człowieka, sztuki ulicznej i różnych 
filmów, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia kulturalne, w których brał 
udział, stosując urozmaicone słownictwo 
i poprawne struktury gramatyczne i nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń opisuje wydarzenia kulturalne, 
w których brał udział, popełniając 
niewielkie błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń opisuje wydarzenia kulturalne, w 
których brał udział, popełniając dość 
liczne błędy językowe, częściowo 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje wydarzenia 
kulturalne, w których brał udział, 
popełniając liczne błędy językowe, 
znacznie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji; 
prowadzenie prostych negocjacji  

Uczeń swobodnie proponuje wybór filmu 
na wspólne wyjście do kina, przyjmuje 
lub odrzuca propozycje,; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń proponuje wybór filmu na 
wspólne wyjście do kina, przyjmuje lub 
odrzuca propozycje; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń proponuje wybór filmu na 
wspólne wyjście do kina, przyjmuje lub 
odrzuca propozycje, popełniając dość 
liczne błędy językowe, częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie proponuje wybór filmu 
na wspólne wyjście do kina, przyjmuje lub 
odrzuca propozycje, popełniając liczne 
błędy językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje związane 
z koncertem, na który zamierza kupić 
bilety, ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z koncertem, na 
który zamierza kupić bilety, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z koncertem, na 
który zamierza kupić bilety, popełniając 
liczne błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje związane z koncertem, 
na który zamierza kupić bilety, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
list formalny 

Uczeń pisze list formalny w formie 
zgłoszenia do konkursu dla artystycznie 
uzdolnionej młodzieży w sposób 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się do 
opisanej sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny w formie 
zgłoszenia do konkursu dla 
artystycznie uzdolnionej młodzieży w 
sposób w miarę przejrzysty i logiczny, 
odnosząc się w dużej mierze do 
opisanej sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny w formie 
zgłoszenia do konkursu dla artystycznie 
uzdolnionej młodzieży w sposób mało 
przejrzysty i nielogiczny, w niewielkim 
stopniu odnosząc się do opisanej 
sytuacji, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny w formie 
zgłoszenia do konkursu dla artystycznie 
uzdolnionej młodzieży w sposób 
chaotyczny i nielogiczny, nie odnosząc 
się do opisanej sytuacji lub robiąc to w 
niewielkim stopniu, nie uwzględniając 
celu wypowiedzi, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 10 

CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA 
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NOWEJ PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 10 (nazwy dyscyplin 
sportowych, sportów ekstremalnych, 
sportowców i miejsc uprawiania sportu, 
sprzętu sportowego, słownictwo 
związane z uprawianiem sportu itp.); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasami teraźniejszymi, 
przeszłymi i przyszłymi; poprawnie 
stosuje czasowniki złożone z set, 
przedrostki przed rzeczownikami, 
stopniowanie przymiotników i 
przysłówków oraz konstrukcje z 
przymiotnikami i przysłówkami. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 10 
(nazwy dyscyplin sportowych, sportów 
ekstremalnych, sportowców i miejsc 
uprawiania sportu, sprzętu 
sportowego, słownictwo związane z 
uprawianiem sportu itp.); na ogół 
poprawnie posługuje się czasami 
teraźniejszymi, przeszłymi i 
przyszłymi, stosuje czasowniki złożone 
z set, przedrostki przed 
rzeczownikami, stopniowanie 
przymiotników i przysłówków oraz 
konstrukcje z przymiotnikami i 
przysłówkami, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 10 (nazwy 
dyscyplin sportowych, sportów 
ekstremalnych, sportowców i miejsc 
uprawiania sportu, sprzętu sportowego, 
słownictwo związane z uprawianiem 
sportu itp.); nie zawsze poprawnie 
posługuje się czasami teraźniejszymi, 
przeszłymi i przyszłymi; stosuje 
czasowniki złożone z set, przedrostki 
przed rzeczownikami, stopniowanie 
przymiotników i przysłówków oraz 
konstrukcje z przymiotnikami i 
przysłówkami, popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 10 (nazwy dyscyplin sportowych, 
sportów ekstremalnych, sportowców i 
miejsc uprawiania sportu, sprzętu 
sportowego, słownictwo związane z 
uprawianiem sportu itp.); popełnia bardzo 
liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
poznanych czasów teraźniejszych, 
przeszłych i przyszłych; stosuje 
czasowniki złożone z set, przedrostki 
przed rzeczownikami, stopniowanie 
przymiotników i przysłówków oraz 
konstrukcje z przymiotnikami i 
przysłówkami, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną, intencje 
nadawcy oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące sportów 
wyczynowych i innych tematów 
związanych ze sportem, nie popełniając 
większych błędów; poprawnie dobiera 
osoby i ich wypowiedzi do zdań. 

Uczeń określa myśl główną, intencje 
nadawcy oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące sportów 
wyczynowych i innych tematów 
związanych ze sportem, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
dobiera osoby i ich wypowiedzi do 
zdań. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną, intencje nadawcy oraz znajduje 
w tekście informacje dotyczące sportów 
wyczynowych i innych tematów 
związanych ze sportem, popełniając 
dość liczne błędy; dobierając osoby i ich 
wypowiedzi do zdań, popełnia liczne 
błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną, 
intencje nadawcy oraz z trudem znajduje 
w tekście informacje dotyczące sportów 
wyczynowych i innych tematów 
związanych ze sportem, popełnia przy 
tym liczne błędy; dobierając osoby i ich 
wypowiedzi do zdań, popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących sportu i kariery 
sportowców; z łatwością określa główną 
myśl tekstu/poszczególnych części 
tekstu oraz intencje autora tekstu. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących sportu i 
kariery sportowców, popełniając 
nieliczne błędy; określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu 
oraz intencje autora tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących sportu i kariery 
sportowców, popełniając liczne błędy; 
nie zawsze poprawnie określa myśl 
główną tekstu/poszczególnych części 
tekstu oraz intencje autora tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących sportu 
i kariery sportowców, popełniając bardzo 
liczne błędy; z trudnością określa myśl 
główną tekstu/poszczególnych części 
tekstu oraz intencje autora tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
dyscypliny sportowe, stosując 
różnorodne słownictwo, nie popełniając 
większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające ludzi 
uprawiających sport, słynnych 
sportowców oraz kluby sportowe. 

Uczeń opisuje dyscypliny sportowe, 
stosując w miarę urozmaicone 
słownictwo, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; opisuje 
ilustracje przedstawiające ludzi 
uprawiających sport, słynnych 
sportowców oraz kluby sportowe, 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje dyscypliny sportowe, 
stosując mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe, w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację; 
opisuje ilustracje przedstawiające ludzi 
uprawiających sport, słynnych 
sportowców oraz kluby sportowe, 
stosując ograniczony zakres słownictwa 
i popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje dyscypliny sportowe, 
stosując bardzo ograniczoną ilość słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi; nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające ludzi uprawiających 
sport, słynnych sportowców oraz kluby 
sportowe, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
sportów wyczynowych oraz wyboru 
klubu sportowego, sposobów radzenia 
sobie z agresywnymi kibicami, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat sportów wyczynowych 
oraz wyboru klubu sportowego, 
sposobów radzenia sobie z 
agresywnymi kibicami, popełniając 
błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
sportów wyczynowych oraz wyboru 
klubu sportowego, sposobów radzenia 
sobie z agresywnymi kibicami, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat sportów wyczynowych oraz wyboru 
klubu sportowego, sposobów radzenia 
sobie z agresywnymi kibicami, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
list prywatny e-mail 

Uczeń pisze list prywatny e-mail na 
temat imprezy sportowej, w której 
uczestniczył w sposób przejrzysty i 
logiczny, odnosząc się do opisanej 
sytuacji, uwzględniając cel wypowiedzi, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny e-mail na 
temat imprezy sportowej, w której 
uczestniczył w sposób w miarę 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się w 
dużej mierze do opisanej sytuacji, 
uwzględniając cel wypowiedzi, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny e-mail na 
temat imprezy sportowej, w której 
uczestniczył w sposób mało przejrzysty i 
nielogiczny, w niewielkim stopniu 
odnosząc się do opisanej sytuacji, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny e-mail na temat 
imprezy sportowej, w której uczestniczył 
w sposób chaotyczny i nielogiczny, nie 
odnosząc się do opisanej sytuacji lub 
robiąc to w niewielkim stopniu, nie 
uwzględniając celu wypowiedzi, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

 

 

UNIT 11  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 11 (nazwy chorób, 
dolegliwości, objawów, słownictwo 
związane z leczeniem i pomocą w 
nagłych wypadkach, z 
niepełnosprawnością, zdrowym trybem 
życia); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się poznanymi czasami 
teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi; 
poprawnie stosuje czasowniki złożone z 
take, mowę zależną i zaimki zwrotne. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 11 
(nazwy chorób, dolegliwości, objawów, 
słownictwo związane z leczeniem i 
pomocą w nagłych wypadkach, z 
niepełnosprawnością, zdrowym trybem 
życia); na ogół poprawnie posługuje 
się poznanymi czasami teraźniejszymi, 
przeszłymi i przyszłymi; stosuje 
czasowniki złożone z take, mowę 
zależną i zaimki zwrotne, popełniając 
nieliczne błędy 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 11 (nazwy 
chorób, dolegliwości, objawów, 
słownictwo związane z leczeniem i 
pomocą w nagłych wypadkach, z 
niepełnosprawnością, zdrowym trybem 
życia); nie zawsze poprawnie posługuje 
się poznanymi czasami teraźniejszymi, 
przeszłymi i przyszłymi stosuje 
czasowniki złożone z take, mowę 
zależną i zaimki zwrotne, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 11 (nazwy chorób, dolegliwości, 
objawów, słownictwo związane z 
leczeniem i pomocą w nagłych 
wypadkach, z niepełnosprawnością, 
zdrowym trybem życia); popełnia bardzo 
liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
poznanych czasów teraźniejszych, 
przeszłych i przyszłych ; stosuje 
czasowniki złożone z take, mowę zależną 
i zaimki zwrotne, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i intencje 
nadawcy oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące stresu i zdrowego 
trybu życia, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie dobiera osoby do 
zdań. 

Uczeń określa myśl główną i intencje 
nadawcy oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące stresu i 
zdrowego trybu życia, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
dobiera osoby do zdań. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i intencje nadawcy oraz znajduje 
w tekście informacje dotyczące stresu i 
zdrowego trybu życia, popełniając dość 
liczne błędy; dobierając osoby do zdań, 
popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
intencje nadawcy oraz z trudem znajduje 
w tekście informacje dotyczące stresu i 
zdrowego trybu życia, popełnia przy tym 
liczne błędy; dobierając osoby do zdań, 
popełnia bardzo liczne błędy. 
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących medycyny; z 
łatwością rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście.;  

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących medycyny, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia pewne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących medycyny, popełniając 
liczne błędy; nie zawsze poprawnie 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
medycyny, popełniając bardzo liczne 
błędy; nieudolnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –  Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat właściwego postępowania celu 
bycia zdrowym, sposobów radzenia 
sobie ze stresem, stosując szeroki 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy, niezakłócające 
komunikacji; wypowiedź jest adekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi nie potrzebuje lub rzadko 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
właściwego postępowania celu bycia 
zdrowym, sposobów radzenia sobie ze 
stresem, stosując zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub 
zakłócające w niewielkim stopniu 
komunikację; wypowiedź jest 
częściowo nieadekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi 
czasami potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
właściwego postępowania celu bycia 
zdrowym, sposobów radzenia sobie ze 
stresem, stosując ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając liczne błędy językowe, 
zakłócające komunikację; wypowiedź 
jest często nieadekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi często 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
właściwego postępowania celu bycia 
zdrowym, sposobów radzenia sobie ze 
stresem, stosując bardzo ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych popełniając bardzo liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację; 
wypowiedź jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi potrzebuje bardzo 
dużej pomocy nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje objawy i 
symptomy różnych chorób, stosując 
różnorodne słownictwo, nie popełniając 
większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające ludzi 
pracujących w zawodach związanych z 
medycyną i pomagających innym oraz 
chorych ludzi. 

Uczeń opisuje objawy i symptomy 
różnych chorób, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające ludzi pracujących w 
zawodach związanych z medycyną i 
pomagających innym oraz chorych 
ludzi, nieliczne błędy na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje objawy i symptomy 
różnych chorób, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe, w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację; opisuje 
ilustracje przedstawiające ludzi 
pracujących w zawodach związanych z 
medycyną i pomagających innym oraz 
chorych ludzi, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i popełniając liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje objawy i symptomy 
różnych chorób, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające ludzi pracujących w 
zawodach związanych z medycyną i 
pomagających innym oraz chorych ludzi, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
skuteczności metod radzenia sobie ze 
stresem przedegzaminacyjnym, na 
temat walki z uzależnieniami wśród 
młodzieży, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat skuteczności metod 
radzenia sobie ze stresem 
przedegzaminacyjnym, na temat walki 
z uzależnieniami wśród młodzieży, 
popełniając błędy językowe, na ogół 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
skuteczności metod radzenia sobie ze 
stresem przedegzaminacyjnym, na 
temat walki z uzależnieniami wśród 
młodzieży, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat skuteczności metod radzenia sobie 
ze stresem przedegzaminacyjnym, na 
temat walki z uzależnieniami wśród 
młodzieży, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie 
informacji, pytanie o radę i 
udzielanie rad 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje, pyta o 
radę związaną ze swoimi 
dolegliwościami i udziela rad związanych 
z postępowaniem w ich przypadku, 
ewentualnie popełnione błędy językowe 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje, pyta o radę związaną ze 
swoimi dolegliwościami i udziela rad 
związanych z postępowaniem w ich 
przypadku, popełniając nieliczne błędy 
językowe, które na ogół nie zakłócają 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje, pyta o radę związaną ze 
swoimi dolegliwościami i udziela rad 
związanych z postępowaniem w ich 
przypadku, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje, pyta o radę związaną 
ze swoimi dolegliwościami i udziela rad 
związanych z postępowaniem w ich 
przypadku, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
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nie zakłócają komunikacji. komunikacji. komunikację. zakłócają komunikację 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
list prywatny 

Uczeń pisze list prywatny e-mail z 
informacją o przebywającym w szpitalu 
koledze w sposób przejrzysty i logiczny, 
odnosząc się do opisanej sytuacji, 
uwzględniając cel wypowiedzi, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny e-mail z 
informacją o przebywającym w 
szpitalu koledze w sposób w miarę 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się w 
dużej mierze do opisanej sytuacji, 
uwzględniając cel wypowiedzi, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny e-mail z 
informacją o przebywającym w szpitalu 
koledze w sposób mało przejrzysty i 
nielogiczny, w niewielkim stopniu 
odnosząc się do opisanej sytuacji, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny e-mail z 
informacją o przebywającym w szpitalu 
koledze w sposób chaotyczny i 
nielogiczny, nie odnosząc się do opisanej 
sytuacji lub robiąc to w niewielkim 
stopniu, nie uwzględniając celu 
wypowiedzi, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

     

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 12  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 12 (nazwy urządzeń 
technicznych, słownictwo związane z 
obsługą urządzeń i awariami 
technicznymi, z technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi, nazwy 
dziedzin nauki, słownictwo związane z 
odkryciami, wynalazkami i kosmosem); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się poznanymi czasami 
teraźniejszymi, przyszłymi i przeszłymi; 
poprawnie stosuje zdania przydawkowe 
definiujące i niedefiniujące oraz formy 
dzierżawcze. 

 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 12 
(nazwy urządzeń technicznych, 
słownictwo związane z obsługą 
urządzeń i awariami technicznymi, z 
technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi, nazwy dziedzin 
nauki, słownictwo związane z 
odkryciami, wynalazkami i 
kosmosem); na ogół poprawnie 
posługuje się poznanymi czasami 
teraźniejszymi, przyszłymi i 
przeszłymi; stosuje zdania 
przydawkowe definiujące i 
niedefiniujące oraz formy dzierżawcze, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 12 (nazwy 
urządzeń technicznych, słownictwo 
związane z obsługą urządzeń i awariami 
technicznymi, z technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi, nazwy 
dziedzin nauki, słownictwo związane z 
odkryciami, wynalazkami i kosmosem); 
nie zawsze poprawnie posługuje się 
poznanymi czasami teraźniejszymi, 
przyszłymi i przeszłymi; stosuje zdania 
przydawkowe definiujące i niedefiniujące 
oraz formy dzierżawcze, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 12 (nazwy urządzeń technicznych, 
słownictwo związane z obsługą urządzeń 
i awariami technicznymi, z technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi, nazwy 
dziedzin nauki, słownictwo związane z 
odkryciami, wynalazkami i kosmosem); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu poznanych 
czasów teraźniejszych, przeszłych i 
przyszłych; stosuje zdania przydawkowe 
definiujące i niedefiniujące oraz formy 
dzierżawcze, popełniając bardzo liczne 
błędy. 
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Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące ciekawych 
wynalazków, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące ciekawych 
wynalazków, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
ciekawych wynalazków, popełniając 
dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
ciekawych wynalazków, popełnia przy 
tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących podróży 
kosmicznych i centrum lotów 
kosmicznych oraz wynalazków; z 
łatwością określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu 
oraz kontekst wypowiedzi.  

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących podróży 
kosmicznych i centrum lotów 
kosmicznych oraz wynalazków, 
popełniając nieliczne błędy; określa 
główną myśl tekstu/poszczególnych 
części tekstu oraz kontekst 
wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących podróży kosmicznych i 
centrum lotów kosmicznych oraz 
wynalazków, popełniając liczne błędy; 
nie zawsze poprawnie określa myśl 
główną tekstu/poszczególnych części 
tekstu oraz kontekst wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
podróży kosmicznych i centrum lotów 
kosmicznych oraz wynalazków, 
popełniając bardzo liczne błędy; z 
trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu oraz 
kontekst wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –  Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat wynalazków, które mają 
największy wpływ na życie codzienne, 
stosując szeroki zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy, niezakłócające 
komunikacji; wypowiedź jest adekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi nie potrzebuje lub rzadko 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
wynalazków, które mają największy 
wpływ na życie codzienne,, stosując 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub zakłócające 
w niewielkim stopniu komunikację; 
wypowiedź jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi czasami 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
wynalazków, które mają największy 
wpływ na życie codzienne,, stosując 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe, zakłócające komunikację; 
wypowiedź jest często nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
często potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
wynalazków, które mają największy 
wpływ na życie codzienne,, stosując 
bardzo ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych popełniając 
bardzo liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
komunikację; wypowiedź jest w 
znacznym stopniu nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
potrzebuje bardzo dużej pomocy 
nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, przedmiotów, 
czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje różne 
urządzenia, sposób ich obsługi, stosując 
różnorodne słownictwo, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje różne urządzenia, 
sposób ich obsługi, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne urządzenia, sposób 
ich obsługi, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje różne urządzenia, sposób 
ich obsługi, stosując bardzo ograniczoną 
ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
wyrażanie skargi; prowadzenie 
prostych negocjacji  

Uczeń swobodnie składa reklamację 
wadliwego sprzętu elektronicznego; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń składa reklamację wadliwego 
sprzętu elektronicznego; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń składa reklamację wadliwego 
sprzętu elektronicznego, popełniając 
dość liczne błędy językowe, częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie składa reklamację 
wadliwego sprzętu elektronicznego, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej: 
list formalny 

Uczeń pisze list formalny z zapytaniem o 
szczegóły kursu komputerowego w 
sposób przejrzysty i logiczny, odnosząc 
się do opisanej sytuacji, uwzględniając 
cel wypowiedzi, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny z zapytaniem 
o szczegóły kursu komputerowego w 
sposób w miarę przejrzysty i logiczny, 
odnosząc się w dużej mierze do 
opisanej sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny z zapytaniem o 
szczegóły kursu komputerowego w 
sposób mało przejrzysty i nielogiczny, w 
niewielkim stopniu odnosząc się do 
opisanej sytuacji, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list formalny z zapytaniem o 
szczegóły kursu komputerowego w 
sposób chaotyczny i nielogiczny, nie 
odnosząc się do opisanej sytuacji lub 
robiąc to w niewielkim stopniu, nie 
uwzględniając celu wypowiedzi, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 
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UNIT 13 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 13 (słownictwo 
związane z pogodą i klimatem, nazwy 
elementów krajobrazu i ukształtowania 
terenu, słownictwo związane z 
katastrofami naturalnymi środowiskiem 
naturalnym, z zagrożeniami i ochroną 
środowiska, nazwy zwierząt i roślin); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się poznanymi czasami 
teraźniejszymi, przyszłymi i przeszłymi; 
poprawnie stosuje czasowniki modalne i 
zdania z podmiotami it i there. 

 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 13 
(słownictwo związane z pogodą i 
klimatem, nazwy elementów 
krajobrazu i ukształtowania terenu, 
słownictwo związane z katastrofami 
naturalnymi środowiskiem naturalnym, 
z zagrożeniami i ochroną środowiska, 
nazwy zwierząt i roślin); na ogół 
poprawnie posługuje się poznanymi 
czasami teraźniejszymi, przyszłymi i 
przeszłymi; stosuje czasowniki 
modalne i zdania z podmiotami it i 
there, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 13 
(słownictwo związane z pogodą i 
klimatem, nazwy elementów krajobrazu i 
ukształtowania terenu, słownictwo 
związane z katastrofami naturalnymi 
środowiskiem naturalnym, z 
zagrożeniami i ochroną środowiska, 
nazwy zwierząt i roślin); nie zawsze 
poprawnie posługuje się poznanymi 
czasami teraźniejszymi, przyszłymi i 
przeszłymi; stosuje czasowniki modalne 
i zdania z podmiotami it i there, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 13 (słownictwo związane z pogodą i 
klimatem, nazwy elementów krajobrazu i 
ukształtowania terenu, słownictwo 
związane z katastrofami naturalnymi 
środowiskiem naturalnym, z 
zagrożeniami i ochroną środowiska, 
nazwy zwierząt i roślin); popełnia bardzo 
liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
poznanych czasów teraźniejszych, 
przeszłych i przyszłych; stosuje 
czasowniki modalne i zdania z 
podmiotami it i there, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa intencje nadawcy/autora 
tekstu oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące katastrof 
naturalnych oraz niezwykłych zwierząt, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń określa intencje 
nadawcy/autora tekstu oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące katastrof 
naturalnych oraz niezwykłych zwierząt, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
intencje nadawcy/autora tekstu oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
katastrof naturalnych oraz niezwykłych 
zwierząt, popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa intencje 
nadawcy/autora tekstu oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące katastrof 
naturalnych oraz niezwykłych zwierząt, 
popełnia przy tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących niezbadanych 
zjawisk; z łatwością określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących niezbadanych 
zjawisk, popełniając nieliczne błędy; 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu; 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących niezbadanych zjawisk, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
niezbadanych zjawisk, popełniając 
bardzo liczne błędy; z trudnością określa 
myśl główną tekstu/poszczególnych 
części tekstu 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –  Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat przewidywanej pogody, 
stosując szeroki zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy, niezakłócające 
komunikacji; wypowiedź jest adekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi nie potrzebuje lub rzadko 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
przewidywanej pogody, stosując 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub zakłócające 
w niewielkim stopniu komunikację; 
wypowiedź jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi czasami 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
przewidywanej pogody, stosując 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe, zakłócające komunikację; 
wypowiedź jest często nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
często potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
przewidywanej pogody, stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych popełniając bardzo liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację; 
wypowiedź jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi potrzebuje bardzo 
dużej pomocy nauczyciela. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności, 
zjawisk 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
zwierzęta, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów; stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne krajobrazy. 

Uczeń opisuje zwierzęta, stosując w 
miarę urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające różne krajobrazy, 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje zwierzęta, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe, w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację; opisuje 
ilustracje przedstawiające różne 
krajobrazy, stosując ograniczony zakres 
słownictwa i popełniając liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje zwierzęta, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające różne krajobrazy, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
trzymania w domu egzotycznych 
zwierząt, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat trzymania w domu 
egzotycznych zwierząt, popełniając 
błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
trzymania w domu egzotycznych 
zwierząt, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat trzymania w domu egzotycznych 
zwierząt, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia związane z naturalną 
katastrofą, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne i nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń opisuje wydarzenia związane z 
naturalną katastrofą, popełniając 
niewielkie błędy językowe, na ogół nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń opisuje wydarzenia związane z 
naturalną katastrofą, popełniając dość 
liczne błędy językowe, częściowo 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje wydarzenia 
związane z naturalną katastrofą, 
popełniając liczne błędy językowe, 
znacznie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela 
informacji i prosi o informacje na temat 
szczegółów wycieczki i przewidywanych 
warunków pogodowych, ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje na temat szczegółów 
wycieczki i przewidywanych warunków 
pogodowych, popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje na temat szczegółów 
wycieczki i przewidywanych warunków 
pogodowych, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i 
prosi o informacje na temat szczegółów 
wycieczki i przewidywanych warunków 
pogodowych, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu z relacją dnia otwartego klubu 
miłośników przyrody, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
wpisu na blogu z relacją dnia 
otwartego klubu miłośników przyrody, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu z relacją dnia otwartego klubu 
miłośników przyrody, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu z relacją dnia otwartego klubu 
miłośników przyrody, zbudowaną z 
trudnych do powiązania fragmentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 
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UNIT 14 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 14 (Słownictwo 
związane z przestępczością, 
przestrzeganiem prawa i karami, ze 
strukturą i funkcjonowaniem państwa, 
polityką); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się poznanymi 
czasami teraźniejszymi, przyszłymi i 
przeszłymi; poprawnie stosuje pytania 
rozłączne i spójniki oraz poznane 
czasowniki złożone. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 14 
(Słownictwo związane z 
przestępczością, przestrzeganiem 
prawa i karami, ze strukturą i 
funkcjonowaniem państwa, polityką); 
na ogół poprawnie posługuje się 
poznanymi czasami teraźniejszymi, 
przyszłymi i przeszłymi; stosuje 
pytania rozłączne i spójniki oraz 
poznane czasowniki złożone, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 14 
(Słownictwo związane z 
przestępczością, przestrzeganiem prawa 
i karami, ze strukturą i funkcjonowaniem 
państwa, polityką); nie zawsze 
poprawnie posługuje się poznanymi 
czasami teraźniejszymi, przyszłymi i 
przeszłymi; stosuje pytania rozłączne i 
spójniki oraz poznane czasowniki 
złożone, popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 14 (Słownictwo związane z 
przestępczością, przestrzeganiem prawa 
i karami, ze strukturą i funkcjonowaniem 
państwa, polityką); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
poznanych czasów teraźniejszych, 
przeszłych i przyszłych; stosuje pytania 
rozłączne i spójniki oraz poznane 
czasowniki złożone, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące spraw publicznych 
i polityki, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie dobiera osoby do 
zdań opisujących temat ich wypowiedzi. 

Uczeń określa myśl główną i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące spraw 
publicznych i polityki, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
dobiera osoby do zdań opisujących 
temat ich wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl 
główną i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
spraw publicznych i polityki, popełniając 
dość liczne błędy; dobierając osoby do 
zdań opisujących temat ich wypowiedzi, 
popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
spraw publicznych i polityki, popełnia przy 
tym liczne błędy; dobierając osoby do 
zdań opisujących temat ich wypowiedzi, 
popełnia bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących więzień; z 
łatwością rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; z łatwością określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących więzień, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia pewne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; 
określa główną myśl 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących więzień, popełniając liczne 
błędy; nie zawsze poprawnie rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, popełnia dość liczne 
błędy przy dobieraniu brakujących zdań 
do luk w tekście; nie zawsze poprawnie 
określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
więzień, popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście; z 
trudnością określa myśl główną 
tekstu/poszczególnych części tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –  Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat stosownych kar za popełnione 
wykroczenia i przestępstwa, stosując 
szeroki zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy, niezakłócające 
komunikacji; wypowiedź jest adekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi nie potrzebuje lub rzadko 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
stosownych kar za popełnione 
wykroczenia i przestępstwa, stosując 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub zakłócające 
w niewielkim stopniu komunikację; 
wypowiedź jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi czasami 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
stosownych kar za popełnione 
wykroczenia i przestępstwa, stosując 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe, zakłócające komunikację; 
wypowiedź jest często nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
często potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
stosownych kar za popełnione 
wykroczenia i przestępstwa, stosując 
bardzo ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych popełniając 
bardzo liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
komunikację; wypowiedź jest w 
znacznym stopniu nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
potrzebuje bardzo dużej pomocy 
nauczyciela. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające więzienia oraz 
polityków występujących w programach 
telewizyjnych. 

Uczeń opisuje ilustracje 
przedstawiające więzienia oraz 
polityków występujących w 
programach telewizyjnych, nieliczne 
błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń, stosując ograniczony zakres 
słownictwa i popełniając liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację, opisuje ilustracje 
przedstawiające więzienia oraz 
polityków występujących w programach 
telewizyjnych. 

Uczeń nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające więzienia oraz polityków 
występujących w programach 
telewizyjnych, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
efektywności kary więzienia, różnych 
kwestii politycznych, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat efektywności kary 
więzienia, różnych kwestii 
politycznych, popełniając błędy 
językowe, na ogół nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
efektywności kary więzienia, różnych 
kwestii politycznych, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat efektywności kary więzienia, 
różnych kwestii politycznych, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum międzynarodowym na temat akcji 
charytatywnej, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
wpisu na forum międzynarodowym na 
temat akcji charytatywnej, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum międzynarodowym na temat akcji 
charytatywnej, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum międzynarodowym na temat akcji 
charytatywnej, zbudowaną z trudnych do 
powiązania fragmentów, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 
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Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony.  

Podręcznik do języka angielskiego. Wyd. MacMillan 

 

 

 

Kryteria oceniania 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I 
GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
CZŁOWIEK i poprawnie się nim 
posługuje się: dane osobowe, wygląd 
zewnętrzny, ubrania, cechy 
charakteru, uczucia i emocje, 
zainteresowania, problemy etyczne 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 1 
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia czasów teraźniejszych (present 
simple i present continuous) i 
poprawnie stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów teraźniejszych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu CZŁOWIEK: dane 
osobowe, wygląd zewnętrzny, 
ubrania, cechy charakteru, uczucia i 
emocje, zainteresowania, problemy 
etyczne 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 1. 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
czasów teraźniejszych (present simple 
i present continuous) i na ogół 
poprawnie stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość czasów 
teraźniejszych. 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 
   
 
 
 
 
 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu CZŁOWIEK i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: dane osobowe, 
wygląd zewnętrzny, ubrania, cechy 
charakteru, uczucia i emocje, 
zainteresowania, problemy 
etyczne 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 1. 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia czasów teraźniejszych 
(present simple i present 
continuous) i często popełniając 
błędy stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów teraźniejszych 
-- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu CZŁOWIEK i z 
trudem się nim posługuje, 
popełniając liczne błędy: dane 
osobowe, wygląd zewnętrzny,  
ubrania, cechy charakteru, uczucia i 
emocje, zainteresowania, problemy 
etyczne 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 1 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
czasów teraźniejszych (present 
simple i present continuous)  i 
popełniając liczne błędy, stosuje je 
w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów teraźniejszych 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (wybór 
wielokrotny) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
warsztatów dbania o 
wygląd), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając 
je, 

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru stroju najlepiej 
kojarzącego się z Polską i 
szczegółowo go uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
warsztatów dbania o 
wygląd), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru stroju najlepiej 
kojarzącego się z Polską i 
go uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat warsztatów 
dbania o wygląd), 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udziela nierozwiniętych 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru stroju 
najlepiej kojarzącego się 
z Polską i częściowo go 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnych odpowiedzi 
na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując  bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat warsztatów dbania 
o wygląd), odnosząc się 
do niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru stroju najlepiej 
kojarzącego się z Polską  

 przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 

 

 

 

 



 330 

 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatyczne (lub popełniając 
nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację i stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 opisuje wygląd zewnętrzny ludzi 

 mówi o ubraniach noszonych w zależności od pogody czy okazji 

 opisuje zachowania osób o określonym charakterze 

 opisuje swoje uczucia i zainteresowania 

 wypowiada się na temat różnych problemów etycznych 

 opisuje rożne typy osobowości 

 wypowiada się na temat oceniania osób na podstawie ich wyglądu, roli pierwszego wrażenia oraz zmian osobowości podczas 
etapów życia 

 wypowiada się na temat dokonywania zmian w wyglądzie i chirurgii plastycznej 

 pyta i odpowiada na pytania związane z modą oraz życiem prywatnym  

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i 
często popełniając błędy, 
wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe (zadanie 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe (zadanie 
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(zadanie Prawda/Fałsz) Prawda/Fałsz) Prawda/Fałsz) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i 
często popełniając błędy 
dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera nagłówki 
do poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera 
nagłówki do poszczególnych 
części tekstu 

(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i  
często popełniając błędy 
dobiera nagłówki do 
poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dobiera nagłówki do 
poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
właściwe fragmenty tekstu do 
podanych pytań (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
właściwe fragmenty tekstu do 
podanych pytań 

(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i 
często popełniając błędy 
dopasowuje właściwe 
fragmenty tekstu do 
podanych pytań 
(Dobieranie) 

 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dopasowuje właściwe 
fragmenty tekstu do 
podanych pytań  

(Dobieranie) 
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POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość na 
blogu dotyczącą swojej ulubionej 
postaci życia publicznego, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń, na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większości spójną i 
logiczną wiadomość na blogu 
dotyczącą swojej ulubionej 
postaci życia publicznego, 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 

- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość na 
blogu dotyczącą swojej 
ulubionej postaci życia 
publicznego, częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójną i chaotyczną 
wiadomość na blogu 
dotyczącą swojej ulubionej 
postaci życia publicznego, 
uwzględniając i rozwijając 
niektóre podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny artykuł na temat roli 
celebrytów w życiu młodych ludzi, w 
którym szczegółowo omawia oba 
elementy tematu oraz zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji) pisze 
w większości spójny i logiczny 
artykuł na temat roli 
celebrytów w życiu młodych 
ludzi, w którym omawia oba 
elementy tematu oraz zwykle 
zachowuje właściwą formę i 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację 
pisze miejscami niespójny i 
nielogiczny artykuł na temat 
roli celebrytów w życiu 
młodych ludzi, w którym 
częściowo omawia oba 
elementy tematu i 
częściowo zachowuje 

Uczeń, z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela  

pisze w dużym stopniu 
niespójny i nielogiczny artykuł 
na temat roli celebrytów w 
życiu młodych ludzi, w którym 
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styl wypowiedzi. właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

omawia niektóre elementy 
tematu, w niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

 

Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I 
GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu DOM i 
poprawnie się nim posługuje się: 
miejsce zamieszkania, opis domu, 
pomieszczeń w domu i ich 
wyposażenie, prace w domu i w 
ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż 
mieszkania 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 2 
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia czasów przeszłych (past simple, 
past continuous, past perfect, past 
perfect continuous) oraz konstrukcji 
used to i poprawnie stosuje je w 
zdaniach twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów przeszłych 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu DOM: miejsce 
zamieszkania, opis domu, 
pomieszczeń w domu i ich 
wyposażenie, prace w domu i w 
ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż 
mieszkania 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne z rozdziału 2. 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
czasów przeszłych (past simple, past 
continuous, past perfect, past perfect 
continuous) oraz konstrukcji used to i 
na ogół poprawnie stosuje je w 
zdaniach twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość czasów 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu DOM i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: miejsce 
zamieszkania, opis domu, 
pomieszczeń w domu i ich 
wyposażenie, prace w domu i w 
ogrodzie, wynajem, kupno i 
sprzedaż mieszkania 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 2. 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia czasów przeszłych (past 
simple, past continuous, past 
perfect, past perfect continuous) 
oraz konstrukcji used to i często 
popełniając błędy stosuje je w 
zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu DOM i z trudem się 
nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: miejsce zamieszkania, opis 
domu, pomieszczeń w domu i ich 
wyposażenie, prace w domu i w 
ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż 
mieszkania 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 2 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
czasów przeszłych (past simple, past 
continuous, past perfect, past perfect 
continuous) oraz konstrukcji used to i 
popełniając liczne błędy, stosuje je 
w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów przeszłych 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
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- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

przeszłych 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

znajomość czasów przeszłych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(tłumaczenie fragmentów zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie dotyczącej 
wynajęcia mieszkania), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając je, 

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru prezentu do 
nowego mieszkania i 
szczegółowo go uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatyczne (lub popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie dotyczącej 
wynajęcia mieszkania), 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru prezentu do 
nowego mieszkania i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa 

Uczeń często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie 
dotyczącej wynajęcia 
mieszkania), częsciowo 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i je 
rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udziela nierozwiniętych 
odpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
prezentu do nowego 
mieszkania i częściowo 
go uzasadnia oraz 
udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie 
dotyczącej wynajęcia 
mieszkania), odnosząc się 
do niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru prezentu do 
nowego mieszkania  

 przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Ponadto poprawnie, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatyczne (lub popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 opisuje swoje miejsca zamieszkania 

 wypowiada się na temat wykonywanych w domu prac 

 pyta i odpowiada na pytania związane z dzieleniem z kimś mieszkania oraz wynajmowaniem mieszkania 

 wypowiada się na temat zalet i wad rożnych miejsc zamieszkani 

 wypowiada się na temat wykonywania w domu różnych prac oraz podziału obowiązków domowych w swoim domu 

 opisuje pomieszczenia w swoim domu 

 wypowiada się na temat przedmiotów codziennego użytku, które znajdują się w domu oraz kwestii związanych ze zmianą 
miejsca zamieszkania 

 wypowiada się na temat cech osób zamieszkujących pokoje przedstawione na ilustracjach oraz utrzymywania porządku w 
domu 

  wypowiada się na temat przebywania poza domem, wyjazdów w ramach wymiany oraz miejsc w Polsce, które są warte 
odwiedzenia 
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POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i, 
często popełniając błędy, 
dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi, i 
często popełniając błędy 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (Dobieranie) 

 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje zdania do luk w tekście 
tak, aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 

 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (Dobieranie) 

 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje zdania do luk w tekście 
tak, aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 
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POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość e-
mail dotyczącą pobytu w Anglii, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń, na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większości spójną i 
logiczną wiadomość e-mail 
dotyczącą pobytu w Anglii, 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 

- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość e-
mail dotyczącą pobytu w 
Anglii, częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójną i chaotyczną 
wiadomość e-mail dotyczącą 
pobytu w Anglii, 
uwzględniając i rozwijając 
niektóre podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny list do władz 
lokalnych na temat złego stanu 
budynku i propozycji poprawy sytuacji, 
w którym szczegółowo omawia oba 
elementy tematu oraz zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji) pisze 
w większości spójny i logiczny 
list do władz lokalnych na 
temat złego stanu budynku i 
propozycji poprawy sytuacji, w 
którym omawia oba elementy 
tematu oraz zwykle zachowuje 
właściwą formę i styl 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację 
pisze miejscami niespójny i 
nielogiczny list do władz 
lokalnych na temat złego 
stanu budynku i propozycji 
poprawy sytuacji, w którym 
częściowo omawia oba 
elementy tematu i 
częściowo zachowuje 

Uczeń, z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela pisze w 
dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny list do władz 
lokalnych na temat złego 
stanu budynku i propozycji 
poprawy sytuacji, w którym 
omawia niektóre elementy 
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wypowiedzi. właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

tematu, w niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I 
GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu SZKOŁA 
i poprawnie się nim posługuje się: 
przedmioty szkolne, oceny i 
wymagania, życie szkolne, zajęcia 
pozalekcyjne, system oświaty 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału  
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia czasów perfect (present perfect 
simple, present perfect continuous, 
past perfect simple, past perfect 
continuous) i poprawnie stosuje je w 
zdaniach twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów perfect 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu SZKOŁA: przedmioty 
szkolne, oceny i wymagania, życie 
szkolne, zajęcia pozalekcyjne, system 
oświaty 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne z rozdziału 3 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
czasów perfect (present perfect 
simple, present perfect continuous, 
past perfect simple, past perfect 
continuous) i na ogół poprawnie 
stosuje je w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość czasów 
perfect 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu SZKOŁA i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: przedmioty 
szkolne, oceny i wymagania, życie 
szkolne, zajęcia pozalekcyjne, 
system oświaty 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 3 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia czasów perfect (present 
perfect simple, present perfect 
continuous, past perfect simple, 
past perfect continuous) i często 
popełniając błędy stosuje je w 
zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów perfect 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu SZKOŁA i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: przedmioty szkolne, oceny i 
wymagania, życie szkolne, zajęcia 
pozalekcyjne, system oświaty 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 3 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
czasów perfect (present perfect 
simple, present perfect continuous, 
past perfect simple, past perfect 
continuous) i popełniając liczne 
błędy, stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i 
pytaniach  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów perfect 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 



 339 

rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (uzupełnianie par 
zdań jednym wyrazem, uzupełnianie 
luk podanymi wyrazami) 

sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (uzupełnianie 
par zdań jednym wyrazem, 
uzupełnianie luk podanymi wyrazami) 
  

znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (uzupełnianie par zdań 
jednym wyrazem, uzupełnianie luk 
podanymi wyrazami) 

(uzupełnianie par zdań jednym 
wyrazem, uzupełnianie luk podanymi 
wyrazami) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat życia 
szkoły oraz rozmowie na 
temat imprezy szkolnej), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając, 

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru nagrody za 
osiągnięcia szkolne oraz 
dokonuje wyboru 
preferowanej formy 
powtarzania materiału i 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
życia szkoły oraz rozmowie 
na temat imprezy 
szkolnej), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru nagrody za 
osiągnięcia szkolne oraz 
dokonuje wyboru 
preferowanej formy 

Uczeń często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat życia szkoły oraz 
rozmowie na temat 
imprezy szkolnej), 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udziela nierozwiniętych 
odpowiedzi  na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
nagrody za osiągnięcia 
szkolne oraz dokonuje 
wyboru preferowanej 
formy powtarzania 
materiału i częściowo je 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat życia szkoły oraz 
rozmowie na temat 
imprezy szkolnej), 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru nagrody za 
osiągnięcia szkolne oraz 
dokonuje wyboru 
preferowanej formy 
powtarzania materiału 

 przekazuje w języku 



 340 

szczegółowo je uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

powtarzania materiału i je 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatyczne (lub popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

uzasadnia oraz udziela 
niepełnych odpowiedzi 
na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

angielskim niektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 wypowiada się na temat przedmiotów szkolnych, których warto się uczyć oraz zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczy 

 opisuje zdobyte nagrody i uzyskane osiągnięcia 

 opisuje swoje odczucia na temat szkoły oraz wyraża opinię na temat szkół, do których kiedyś uczęszczał 

 pyta i odpowiada na pytania dotyczące testów i egzaminów szkolnych oraz zadań domowych 

 wypowiada się na temat swojej szkoły i stosowanych metod nauczania oraz różnych form uczenia się 

 wypowiada się na temat przygotowania  uczniów do matury i motywowania ich do nauki 

 wypowiada się na temat kar dla uczniów, którzy spóźniają się do szkoły lub wagarują 

 wypowiada się na temat udziału w zajęciach dodatkowych w szkole oraz nietypowych kursów, które mogłyby zainteresować 
młodych ludzi 
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 wypowiada się na temat korzystania z doświadczeń innych uczniów oraz na temat przygotowania uczniów do matury i 
motywowania ich do nauki 

 wypowiada się na temat uczenia się w dużych grupach oraz preferowanej wielkości grup w szkole 

 wypowiada się na temat swoich wspomnień związanych z rozpoczęciem nauki w szkole 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i, 
często popełniając błędy, 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi, i 
często popełniając błędy 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i 
często popełniając błędy 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 
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POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i 
często popełniając błędy 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną pisze 
wiadomość na blogu na temat wizyty 
w swojej dawnej szkole, uwzględniając 
i szczegółowo rozwijając podane 
kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń, na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większości spójną i 
logiczną pisze wiadomość na 
blogu na temat wizyty w 
swojej dawnej szkole, 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 

- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną pisze 
wiadomość na blogu na 
temat wizyty w swojej 
dawnej szkole, częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójną i chaotyczną pisze 
wiadomość na blogu na temat 
wizyty w swojej dawnej 
szkole, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane 
kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójną i logiczną rozprawkę na temat 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 

Uczeń, z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
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(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

zalet i wad podejmowania nauki 
języka obcego przez małe dzieci, w 
której szczegółowo omawia oba 
elementy tematu oraz zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi.  

nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji) pisze 
w większości spójną i logiczną 
rozprawkę na temat zalet i 
wad podejmowania nauki 
języka obcego przez małe 
dzieci, w której omawia oba 
elementy tematu oraz zwykle 
zachowuje właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

zakłócające komunikację 
pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną rozprawkę na 
temat zalet i wad 
podejmowania nauki języka 
obcego przez małe dzieci, w 
której częściowo omawia 
oba elementy tematu i 
częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela pisze w 
dużym stopniu niespójną i 
nielogiczną rozprawkę na 
temat zalet i wad 
podejmowania nauki języka 
obcego przez małe dzieci, w 
której omawia niektóre 
elementy tematu, w 
niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I 
GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu PRACA i 
poprawnie się nim posługuje się: 
zawody i związane z nimi czynności, 
warunki pracy i zatrudnienia, praca 
dorywcza, rynek pracy 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu PRACA: zawody i 
związane z nimi czynności, warunki 
pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, 
rynek pracy 
- na ogół poprawnie lub popełniając 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu PRACA i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: zawody i 
związane z nimi czynności, warunki 
pracy i zatrudnienia, praca 
dorywcza, rynek pracy 
- często popełniając błędy 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu PRACA i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: zawody i związane z nimi 
czynności, warunki pracy i 
zatrudnienia, praca dorywcza, rynek 
pracy 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
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ćwiczenia leksykalne z rozdziału 4 
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia czasów przyszłych (future 
simple, future continuous, future 
perfect simple and continuous), 
konstrukcji be going to, czasów 
present simple and present continuous 
w odniesieniu do przyszłości i 
poprawnie stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów przyszłych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
układanie fragmentów zdań) 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 4 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
czasów przyszłych (future simple, 
future continuous, future perfect 
simple and continuous), konstrukcji 
be going to, czasów present simple 
and present continuous w odniesieniu 
do przyszłości i na ogół poprawnie 
stosuje je w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość czasów 
przyszłych 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
układanie fragmentów zdań) 
  

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 4 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia czasów przyszłych (future 
simple, future continuous, future 
perfect simple and continuous), 
konstrukcji be going to, czasów 
present simple and present 
continuous w odniesieniu do 
przyszłości i często popełniając 
błędy stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów przyszłych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (minidialogi, układanie 
fragmentów zdań) 

ćwiczenia leksykalne z rozdziału 4 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
czasów przyszłych (future simple, 
future continuous, future perfect 
simple and continuous), konstrukcji 
be going to, czasów present simple 
and present continuous w 
odniesieniu do przyszłości i 
popełniając liczne błędy, stosuje je 
w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów przyszłych 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(minidialogi, układanie fragmentów 
zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
targów pracy), odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając, 

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
targów pracy), odnosząc 
się do podanycyh kwestii i 
rozwijając je 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 

Uczeń często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat targów pracy), 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udziela nierozwiniętych 
odpowiedzi na trzy 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat targów pracy), 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
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uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru wakacyjnej pracy 
dorywczej i szczegółowo go 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru wakacyjnej pracy 
dorywczej i go uzasadnia 
oraz udziela odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
wakacyjnej pracy 
dorywczej i częściowo 
go uzasadnia oraz 
udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru wakacyjnej pracy 
dorywczej 

 przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
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komunikację, stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 wypowiada się na temat planów związanych z roczną przerwą pomiędzy szkołą średnią a studiami, 

 pyta i odpowiada na pytania związane z pracą oraz wypowiada się na temat pracy, którą wykonywał 

 opisuje rożne zawody i prace tymczasowe 

 pyta i odpowiada na pytania dotyczące oczekiwań od przyszłej pracy 

 wypowiada się na temat roli edukacji w znalezieniu pracy oraz na temat swojego preferowanego zawodu 

 wypowiada się na temat cech dobrego szefa 

 przedstawia swoją opinię na temat porzucenia nauki w szkole, aby realizować swoje cele 

 wypowiada się na temat aplikacji, na które obecnie jest zapotrzebowanie 

 pyta i odpowiada na pytania związane z pracą w wybranym zawodzie 

 wypowiada się na temat wykonywania pracy wakacyjnej oraz satysfakcji z wykonywanej pracy 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i, 
często popełniając błędy, 
wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi, i 
często popełniając błędy 
dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 
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POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny)  

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawni, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
zdania do luk w tekście tak, 
aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dopasowuje zdania do 
luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość na 
blogu na temat pracy weekendowej, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń, na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większości spójną i 
logiczną wiadomość na blogu 
na temat pracy weekendowej, 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 

Uczeń stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 

- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość na 
blogu na temat pracy 
weekendowej, częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 

Uczeń z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójną i chaotyczną 
wiadomość na blogu na temat 
pracy weekendowej, 
uwzględniając i rozwijając 
niektóre podane kwestie 

- przekazuje w języku 
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polskim 

 

polskim angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych 
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny artykuł na temat 
praktyk zawodowych, w którym 
szczegółowo omawia oba elementy 
tematu oraz zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji) pisze 
w większości spójny i logiczny 
artykuł na temat praktyk 
zawodowych, w którym 
omawia oba elementy tematu 
oraz zwykle zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację 
pisze miejscami niespójny i 
nielogiczny artykuł na temat 
praktyk zawodowych, w 
którym częściowo omawia 
oba elementy tematu i 
częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela pisze w 
dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny artykuł na temat 
praktyk zawodowych, w 
którym omawia niektóre 
elementy tematu, w 
niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I 
GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu ŻYCIE 
RODZINNE I TOWARZYSKIE i 
poprawnie się nim posługuje się: 
etapy życia, członkowie rodziny, 
koledzy i przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania czasu 
wolnego, święta i uroczystości, styl 
życia, konflikty i problemy 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 5 
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE: etapy życia, 
członkowie rodziny, koledzy i 
przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania czasu 
wolnego, święta i uroczystości, styl 
życia, konflikty i problemy 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 5 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
i stosuje je na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ŻYCIE 
RODZINNE I TOWARZYSKIE i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: etapy życia, 
członkowie rodziny, koledzy i 
przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania 
czasu wolnego, święta i 
uroczystości, styl życia, konflikty i 
problemy 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 5 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia bezokolicznika ze słowem 
to, bezokolicznik bez słowa to 
(bare infinitive) oraz formy -ing 
czasownika i stosuje je często 
popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość bezokolicznika ze 
słowem to, bezokolicznik bez 
słowa to (bare infinitive) oraz 
formy -ing czasownika 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE i z trudem się nim 
posługuje, popełniając liczne błędy: 
etapy życia, członkowie rodziny, 
koledzy i przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania czasu 
wolnego, święta i uroczystości, styl 
życia, konflikty i problemy 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 5 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
i stosuje je popełniając liczne błędy  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(parafraza fragmentów zdań, 
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rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (parafraza 
fragmentów zdań, słowotwórstwo) 

sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (parafraza 
fragmentów zdań, słowotwórstwo) 
  

- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (parafraza fragmentów 
zdań, słowotwórstwo) 

słowotwórstwo) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie dotyczącej 
zajęć oferowanych w domu 
kultury oraz na temat 
organizacji zajęć dla dzieci 
na obozie językowym), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając  

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru miejsca organizacji 
imprezy urodzinowej i 
szczegółowo go uzasadnia 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie dotyczącej 
zajęć oferowanych w 
domu kultury oraz na 
temat organizacji zajęć dla 
dzieci na obozie 
językowym), odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru miejsca organizacji 
imprezy urodzinowej i go 

Uczeń często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie 
dotyczącej zajęć 
oferowanych w domu 
kultury oraz na temat 
organizacji zajęć dla 
dzieci na obozie 
językowym), częsciowo 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udziela nierozwiniętych 
odpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
miejsca organizacji 
imprezy urodzinowej i 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie 
dotyczącej zajęć 
oferowanych w domu 
kultury oraz na temat 
organizacji zajęć dla dzieci 
na obozie językowym), 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru miejsca 
organizacji imprezy 
urodzinowej 

 przekazuje w języku 
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oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

częściowo go uzasadnia 
oraz udziela niepełnej 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto często popełniając 

angielskim niektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 pyta i odpowiada na pytania związane z etapami życia 

 wypowiada się na temat relacji rodzinnych i towarzyskich 

 wypowiada się na temat planów spędzenia wolnego tygodnia oraz na temat różnych opinii dotyczących spędzania czasu 
wolnego 

 wypowiada się na temat wydarzeń z życia szkolnego lub rodzinnego 

 opisuje sytuacje związane  z życiem rodzinnym 

 przedstawia swoją opinię na temat zachowania się w różnych sytuacjach 

 udziela rad dotyczących problemów osobistych 

 wypowiada się na temat zjawiska określanego jako phubbing 

 relacjonuje sytuację, w której musiał liczyć na pomoc przyjaciela 

 wyraża swoją opinię na temat przyjaźni między osobami przeciwnej płci 

 wypowiada się na temat ślubów celebrytów, idealnego miejsca na ślub, organizowania wesel oraz wieku osób zawierających 
małżeństwa 

 wypowiada się na temat rożnych sentencji dotyczących przyjaźni  

 wypowiada się na temat spotkań z różnymi członkami bliższej i dalszej rodziny oraz mieszkania z dala od rodziny 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i, 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
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dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 

często popełniając błędy, 
dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi, i 
często popełniając błędy 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, d zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
zdania do luk w tekście tak, 
aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dopasowuje zdania do 
luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
właściwe teksty do podanych pytań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
właściwe teksty do podanych 
pytań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
dopasowuje właściwe teksty 
do podanych pytań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dopasowuje właściwe 
teksty do podanych pytań 
(Dobieranie) 
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POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójny i logiczny list prywatny 
na temat wizyty kuzyna, uwzględniając 
i szczegółowo rozwijając podane 
kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń, na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większości spójny i 
logiczny list prywatny na 
temat wizyty kuzyna, 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 

- pisze miejscami niespójny i 
nielogiczny list prywatny na 
temat wizyty kuzyna, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójny i chaotyczny list 
prywatny na temat wizyty 
kuzyna, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane 
kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny list do dyrektora 
gimnazjum na temat obchodów 50-
lecia szkoły, w którym szczegółowo 
omawia oba elementy tematu oraz 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji) pisze 
w większości spójny i logiczny 
list do dyrektora gimnazjum na 
temat obchodów 50-lecia 
szkoły, w którym omawia oba 
elementy tematu oraz zwykle 
zachowuje właściwą formę i 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację 
pisze miejscami niespójny i 
nielogiczny list do dyrektora 
gimnazjum na temat 
obchodów 50-lecia szkoły, w 
którym częściowo omawia 
oba elementy tematu i 
częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl 

Uczeń, z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela pisze w 
dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny list do dyrektora 
gimnazjum na temat 
obchodów 50-lecia szkoły, w 
którym omawia niektóre 
elementy tematu, w 
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styl wypowiedzi. wypowiedzi niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I 
GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
ŻYWIENIE i poprawnie się nim 
posługuje się: artykuły spożywcze, 
posiłki i ich przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne, diety 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 6 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
przedimka nieokreślonego a/an; 
przedimka określonego the, przedimka 
zerowego; rzeczowników policzalnych 
i niepoliczalnych, określeń ilości: some 
/ any / much / many / a lot of / too / 
enough / (a) few / (a) little, oraz 
konstrukcji There is … / It is … 
i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające przedimków, 
rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych oraz określeń ilości 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ŻYWIENIE: artykuły 
spożywcze, posiłki i ich 
przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne, diety 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 6 
- dobrze zna zasady użycia przedimka 
nieokreślonego a/an; przedimka 
określonego the, przedimka 
zerowego; rzeczowników policzalnych 
i niepoliczalnych, określeń ilości: 
some / any / much / many / a lot of / 
too / enough / (a) few / (a) little, oraz 
konstrukcji There is … / It is …i stosuje 
je na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość 
przedimków, rzeczowników 
policzalnych i niepoliczalnych oraz 
określeń ilości 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ŻYWIENIE i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: artykuły 
spożywcze, posiłki i ich 
przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne, diety 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 6 
- częściowo zna zasady użycia 
przedimka nieokreślonego a/an; 
przedimka określonego the, 
przedimka zerowego; 
rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych, określeń ilości: 
some / any / much / many / a lot 
of / too / enough / (a) few / (a) 
little, oraz konstrukcji There is … / 
It is … i stosuje je często 
popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość przedimków, 
rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych oraz określeń ilości 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ŻYWIENIE i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: artykuły spożywcze, posiłki i 
ich przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne, diety 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 6 
- słabo zna zasady użycia przedimka 
nieokreślonego a/an; przedimka 
określonego the, przedimka 
zerowego; rzeczowników 
policzalnych i niepoliczalnych, 
określeń ilości: some / any / much / 
many / a lot of / too / enough / (a) 
few / (a) little, oraz konstrukcji There 
is … / It is … i stosuje je popełniając 
liczne błędy  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość przedimków, 
rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych oraz określeń ilości 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (wybór 
wielokrotny) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie dotyczącej 
wyboru restauracji oraz na 
temat wieczoru 
kulinarnego), odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając  

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru nagrody w 
konkursie kulinarnym i 
szczegółowo go uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie dotyczącej 
wyboru restauracji oraz na 
temat wieczoru 
kulinarnego), odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru nagrody w 
konkursie kulinarnym i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie 
dotyczącej wyboru 
restauracji oraz na 
temat wieczoru 
kulinarnego), częsciowo 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udziela nierozwiniętych 
odpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
nagrody w konkursie 
kulinarnym i częściowo 
go uzasadnia oraz 
udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie 
dotyczącej wyboru 
restauracji oraz na temat 
wieczoru kulinarnego), 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru nagrody w 
konkursie kulinarnym 

 przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

polskim 
 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 wypowiada się na temat ulubionych potraw 

 opisuje swoje typowe posiłki 

 pyta i odpowiada na pytania związane ze zdrowa dietą  

 wypowiada się na temat spożywania posiłków w domu i w restauracjach, na temat ulubionych  potraw oraz opisuje swoje 
typowe posiłki 

 wypowiada się na temat polskich tradycyjnych potraw oraz kuchni i potraw z innych krajów 

 wypowiada się na temat swoich zwyczajów żywieniowych 

 wypowiada się na temat reklam żywności i reklamuje wybrany przez siebie produkt 

 opisuje alergiczne reakcje na pokarmy oraz wypowiada się na temat pokarmów, wywołujących alergie 

 pyta i odpowiada na pytania związane z reakcjami alergicznymi, samopoczuciem oraz posiłkami w szkole 

 wypowiada się na temat posiłków, jakie można przygotować dla osób o różnych preferencjach żywieniowych oraz na temat 
diet 

 wypowiada się na temat jedzenia posiłków poza domem oraz popularnych rodzajów restauracji 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i, 
często popełniając błędy, 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
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podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

nieliczne błędy, zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi, i 
często popełniając błędy 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny)  

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
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wielokrotny) (Wybór wielokrotny) wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójny i logiczny wpis na forum 
dotyczący wizyty w restauracji, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń, na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większości spójny i 
logiczny wpis na forum 
dotyczący wizyty w restauracji, 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 

- pisze miejscami niespójny i 
nielogiczny wpis na forum 
dotyczący wizyty w 
restauracji, częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójny i chaotyczny wpis 
na forum dotyczący wizyty w 
restauracji, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane 
kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójną i logiczną rozprawkę na temat 
zakazu sprzedaży niezdrowego 
jedzenia w szkołach, w której 
szczegółowo omawia oba elementy 
tematu oraz zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji) pisze 
w większości spójną i logiczną 
rozprawkę na temat zakazu 
sprzedaży niezdrowego 
jedzenia w szkołach, w której 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację 
pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną rozprawkę na 
temat zakazu sprzedaży 
niezdrowego jedzenia w 
szkołach, w której częściowo 

Uczeń, z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela pisze w 
dużym stopniu niespójną i 
nielogiczną rozprawkę na 
temat zakazu sprzedaży 
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omawia oba elementy tematu 
oraz zwykle zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

omawia oba elementy 
tematu i częściowo 
zachowuje właściwą formę i 
styl wypowiedzi 

niezdrowego jedzenia w 
szkołach, w której omawia 
niektóre elementy tematu, w 
niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I 
GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu ZAKUPY 
I USŁUGI i poprawnie się nim 
posługuje się: rodzaje sklepów i 
towary, sprzedawanie i kupowanie, 
reklama, korzystanie z usług, środki 
płatnicze, banki, ubezpieczenia 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 7 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
przymiotników, przysłówków oraz 
zasady ich stopniowania, a także 
zasady użycia, przymiotników i 
zaimków dzierżawczych, dopełniacza 
saksońskiego ‘s, zaimków 
wskazujących, zaimków 
nieokreślonych, zaimków each, every, 
another, other, the other, both, all, 
neither, none, either i stosuje je 
poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
przymiotników, przysłówków i 
zaimków 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ZAKUPY I USŁUGI: 
rodzaje sklepów i towary, 
sprzedawanie i kupowanie, reklama, 
korzystanie z usług, środki płatnicze, 
banki, ubezpieczenia 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 7 
- dobrze zna zasady użycia 
przymiotników, przysłówków oraz 
zasady ich stopniowania, a także 
zasady użycia, przymiotników i 
zaimków dzierżawczych, dopełniacza 
saksońskiego ‘s, zaimków 
wskazujących, zaimków 
nieokreślonych, zaimków each, every, 
another, other, the other, both, all, 
neither, none, either i stosuje je na 
ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość 
przymiotników, przysłówków i 
zaimków 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ZAKUPY I 
USŁUGI i posługuje się nim, często 
popełniając błędy: rodzaje 
sklepów i towary, sprzedawanie i 
kupowanie, reklama, korzystanie z 
usług, środki płatnicze, banki, 
ubezpieczenia 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 7 
- częściowo zna zasady użycia 
przymiotników, przysłówków oraz 
zasady ich stopniowania, a także 
zasady użycia, przymiotników i 
zaimków dzierżawczych, 
dopełniacza saksońskiego ‘s, 
zaimków wskazujących, zaimków 
nieokreślonych, zaimków each, 
every, another, other, the other, 
both, all, neither, none, either i 
stosuje je często popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość przymiotników, 
przysłówków i zaimków 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (tłumaczenie 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ZAKUPY I USŁUGI i z 
trudem się nim posługuje, 
popełniając liczne błędy: rodzaje 
sklepów i towary, sprzedawanie i 
kupowanie, reklama, korzystanie z 
usług, środki płatnicze, banki, 
ubezpieczenia 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 7 
- słabo zna zasady użycia 
przymiotników, przysłówków oraz 
zasady ich stopniowania, a także 
zasady użycia, przymiotników i 
zaimków dzierżawczych, dopełniacza 
saksońskiego ‘s, zaimków 
wskazujących, zaimków 
nieokreślonych, zaimków each, 
every, another, other, the other, 
both, all, neither, none, either i 
stosuje je popełniając liczne błędy  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
przymiotników, przysłówków i 
zaimków 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(tłumaczenie fragmentów zdań, 
parafraza zdań) 
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fragmentów zdań, parafraza zdań) środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, parafraza zdań) 

fragmentów zdań, parafraza zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
reklamy nowego sklepiku 
szkolnego), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając 

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru reklamy 
telewizyjnej produktu i 
szczegółowo go uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
reklamy nowego sklepiku 
szkolnego), odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru reklamy 
telewizyjnej produktu i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 

Uczeń często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat reklamy nowego 
sklepiku szkolnego), 
częściowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udziela nierozwiniętych 
odpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
reklamy telewizyjnej 
produktu i częściowo go 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnych odpowiedzi 
na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat reklamy nowego 
sklepiku szkolnego), 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru reklamy 
telewizyjnej produktu 

 przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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polskim 
Ponadto poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

polskim 
 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

polskim 
 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 wypowiada się na temat produktu przyszłości, w który warto zainwestować  

 wypowiada się na temat znanych marek oraz popularności zakupów wśród nastolatków 

 wypowiada się na temat technik marketingowych 

 wypowiada się na temat spędzania czasu w centrach handlowych, zakupów w niedziele i święta oraz prowadzenia własnego 
sklepu 

 pyta i odpowiada na pytania dotyczące robienia  zakupów 

 relacjonuje sytuację związaną ze składaniem reklamacji 

 opisuje swoją ulubioną reklamę 

 opisuje sytuację związaną z robieniem zakupów 

 wypowiada się na temat swojego ulubionego miejsca na zakupy 

 wypowiada się na temat umiejętności gospodarowania pieniędzmi wśród młodych ludzi 

 wypowiada się na temat zalet i wad dużych centów handlowych oraz zakupów przez internet 

 wypowiada się na temat wydawania i oszczędzania pieniędzy  
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POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i, 
często popełniając błędy, 
wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie)  

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie)  

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi, i 
często popełniając błędy 
dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie)  

 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie)  

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
nagłówki do poszczególnych części 
tekstu (Dobieranie)  

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
nagłówki do poszczególnych 
części tekstu (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
dopasowuje nagłówki do 
poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dopasowuje nagłówki 
do poszczególnych części 
tekstu (Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
właściwe teksty do podanych pytań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
właściwe teksty do podanych 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
dopasowuje właściwe teksty 
do podanych pytań 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dopasowuje właściwe 
teksty do podanych pytań 
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pytań (Dobieranie) (Dobieranie) (Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość e-
mail temat robienia zakupów, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń, na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większości spójną i 
logiczną wiadomość e-mail 
temat robienia zakupów, 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 

- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość e-
mail temat robienia 
zakupów, częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójną i chaotyczną 
wiadomość e-mail temat 
robienia zakupów, 
uwzględniając i rozwijając 
niektóre podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny artykuł dotyczący 
filmu na temat zakazu reklamy 
adresowanej do dzieci, w którym 
szczegółowo omawia oba elementy 
tematu oraz zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji) pisze 
w większości spójny i logiczny 
artykuł dotyczący filmu na 
temat zakazu reklamy 
adresowanej do dzieci, w 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację 
pisze miejscami niespójny i 
nielogiczny artykuł 
dotyczący filmu na temat 
zakazu reklamy adresowanej 
do dzieci, w którym 

Uczeń, z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela pisze w 
dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny artykuł dotyczący 
filmu na temat zakazu reklamy 
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którym omawia oba elementy 
tematu oraz zwykle zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

częściowo omawia oba 
elementy tematu i 
częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

adresowanej do dzieci, w 
którym omawia niektóre 
elementy tematu, w 
niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I 
GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
PODRÓŻOWANIE I TUTYSTYKA i 
poprawnie się nim posługuje się: 
podróżowanie i środki transportu, 
informacja turystyczna, baza 
noclegowa, wycieczki i zwiedzanie, 
wypadki 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 8 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
przyimków, czasowników frazowych 
przechodnich i nieprzechodnich i 
stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
przyimków, czasowników frazowych 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA: podróżowanie i środki 
transportu, informacja turystyczna, 
baza noclegowa, wycieczki i 
zwiedzanie, wypadki 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 8 
- dobrze zna zasady użycia 
przyimków, czasowników frazowych 
przechodnich i nieprzechodnich i 
stosuje je na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość przyimków, 
czasowników frazowych 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu 
PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: podróżowanie i 
środki transportu, informacja 
turystyczna, baza noclegowa, 
wycieczki i zwiedzanie, wypadki 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 8 
- częściowo zna zasady użycia 
przyimków, czasowników 
frazowych przechodnich i 
nieprzechodnich i stosuje je często 
popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość przyimków, 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA i z trudem się nim 
posługuje, popełniając liczne błędy: 
podróżowanie i środki transportu, 
informacja turystyczna, baza 
noclegowa, wycieczki i zwiedzanie, 
wypadki 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 8 
- słabo zna zasady użycia przyimków, 
czasowników frazowych 
przechodnich i nieprzechodnich i 
stosuje je popełniając liczne błędy  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
przyimków, czasowników frazowych 
przechodnich i nieprzechodnich 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 



 368 

przechodnich i nieprzechodnich 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny, słowotwórstwo) 

przechodnich i nieprzechodnich 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny, słowotwórstwo) 

czasowników frazowych 
przechodnich i nieprzechodnich 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny, 
słowotwórstwo) 

zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (wybór 
wielokrotny, słowotwórstwo) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie w biurze 
podróży oraz w rozmowie 
na temat wyjazdu 
wakacyjnego), odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając 

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru nagrody w 
konkursie i szczegółowo go 
uzasadnia oraz udziela 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie w biurze 
podróży oraz w rozmowie 
na temat wyjazdu 
wakacyjnego), odnosząc 
się do podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru nagrody w 
konkursie i go uzasadnia 

Uczeń często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie w 
biurze podróży oraz w 
rozmowie na temat 
wyjazdu wakacyjnego), 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częsciowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udziela nierozwiniętych 
odpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
nagrody w konkursie i 
częściowo go uzasadnia 
oraz udziela niepełnych 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie w 
biurze podróży oraz w 
rozmowie na temat 
wyjazdu wakacyjnego), 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na  niektóre 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru nagrody w 
konkursie 

 przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
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wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
 
Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

oraz udziela odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

odpowiedzi na dwa 
pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

informacje sformułowane 
w języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 wypowiada się na temat wymarzonych wakacji 

 reaguje na wypowiedzi dotyczące wakacji 

 wypowiada się na temat różnych form transportu, wyjazdów ekstremalnych oraz podróżowania 

  relacjonuje historię podróży, wykorzystując podane podpowiedzi 

 wypowiada się na temat czynników, które mogą zepsuć wakacje nad morzem 



 370 

 opisuje miejsce, w które warto pojechać oraz miejsca atrakcyjne turystycznie 

 wypowiada się na temat miejsc, które chciałby odwiedzić oraz miejsc, do których nie chciałby pojechać 

 wypowiada się na temat Polski jako miejsca atrakcyjnego dla turystów 

 wypowiada się na temat dobrych i złych stron nocowania pod namiotem oraz w hotelu 

 wypowiada się na temat swojego najgorszego wyjazdu wakacyjnego oraz wyjazdów zorganizowanych i podróżowania na 
własną rękę  

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i, 
często popełniając błędy, 
dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny)  

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny)  

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi, i 
często popełniając błędy 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny)  

 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny)  

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
zdania do luk w tekście tak, 
aby tworzył logiczną całość 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dopasowuje zdania do 
luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 
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(Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
zdania do luk w tekście tak, 
aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dopasowuje zdania do 
luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość na 
blogu na temat swojego wyjazdu 
wakacyjnego, uwzględniając i 
szczegółowo rozwijając podane 
kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

uczeń, na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większości spójną i 
logiczną wiadomość na blogu 
na temat swojego wyjazdu 
wakacyjnego, uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 

- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość na 
blogu na temat swojego 
wyjazdu wakacyjnego, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójną i chaotyczną 
wiadomość na blogu na temat 
swojego wyjazdu 
wakacyjnego, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane 
kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 
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POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny list do biura podróży 
na temat zorganizowanych wakacji, w 
którym szczegółowo omawia oba 
elementy tematu oraz zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji) pisze 
w większości spójny i logiczny 
list do biura podróży na temat 
zorganizowanych wakacji, w 
którym omawia oba elementy 
tematu oraz zwykle zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację 
pisze miejscami niespójny i 
nielogiczny list do biura 
podróży na temat 
zorganizowanych wakacji, w 
którym częściowo omawia 
oba elementy tematu i 
częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela pisze w 
dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny list do biura 
podróży na temat 
zorganizowanych wakacji, w 
którym omawia niektóre 
elementy tematu, w 
niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I 
GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
KULTURA i poprawnie się nim 
posługuje się: dziedziny kultury, 
twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w 
kulturze, media 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 9 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
czasowników modalnych: can, could, 
must, have to / need to, mustn’t, may 
/ might, should / ought to / had better, 
shall, will, dare i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasowników modalnych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
tłumaczenie fragmentów zdań) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu KULTURA: dziedziny 
kultury, twórcy i ich dzieła, 
uczestnictwo w kulturze, media 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 9 
- dobrze zna zasady użycia 
czasowników modalnych: can, could, 
must, have to / need to, mustn’t, may 
/ might, should / ought to / had 
better, shall, will, dare i stosuje je na 
ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość 
czasowników modalnych 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
tłumaczenie fragmentów zdań) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu KULTURA i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: dziedziny 
kultury, twórcy i ich dzieła, 
uczestnictwo w kulturze, media 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 9 
- częściowo zna zasady użycia 
czasowników modalnych: can, 
could, must, have to / need to, 
mustn’t, may / might, should / 
ought to / had better, shall, will, 
dare i stosuje je często popełniając 
błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasowników 
modalnych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (minidialogi, 
tłumaczenie fragmentów zdań) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu KULTURA i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: dziedziny kultury, twórcy i ich 
dzieła, uczestnictwo w kulturze, 
media 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 9 
- słabo zna zasady użycia 
czasowników modalnych: can, could, 
must, have to / need to, mustn’t, 
may / might, should / ought to / had 
better, shall, will, dare i stosuje je 
popełniając liczne błędy  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasowników modalnych 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(minidialogi, tłumaczenie 
fragmentów zdań) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
wspólnego spędzenia 
popołudnia oraz na temat 
dni kultury brytyjskiej), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając  

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru prezentu dla 
osoby, która będzie 
studiować w akademii 
muzycznej  oraz wyboru 
warsztatów artystycznych i 
szczegółowo je uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
wspólnego spędzenia 
popołudnia oraz na temat 
dni kultury brytyjskiej), 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru prezentu dla 
osoby, która będzie 
studiować w akademii 
muzycznej oraz wyboru 
warsztatów artystycznych, 
a także wyboru celu, na 
który zostaną 
przeznaczone fundusze 
szkolne, i je uzasadnia oraz 

Uczeń często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat wspólnego 
spędzenia popołudnia 
oraz na temat dni 
kultury brytyjskiej), 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częsciowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udziela nierozwiniętych 
odpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
prezentu dla osoby, 
która będzie studiować 
w akademii muzycznej 
oraz wyboru warsztatów 
artystycznych i 
częściowo je uzasadnia 
oraz udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 częściowo przekazuje w 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat wspólnego 
spędzenia popołudnia 
oraz na temat dni kultury 
brytyjskiej), odnosząc się 
do niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru prezentu dla 
osoby, która będzie 
studiować w akademii 
muzycznej oraz wyboru 
warsztatów artystycznych 

 przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
Ponadto poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

udziela odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 przedstawia swoją opinię na temat filmów i gwiazd filmowych 

 wypowiada się na temat sławnych ludzi sztuki 

 przedstawia swoją opinię na temat wypowiedzi dotyczących kultury 

 wypowiada się na temat obrazów na murach oraz na temat swojego pomysłu na mural w swoim mieście 

 wypowiada się na temat muzyki, której słucha oraz przedstawia swoją opinię na temat zawodu muzyka 

 wypowiada się na temat gry na instrumencie muzycznym 

 wypowiada się na temat książek wartych przeczytania oraz na temat przeczytanej książki lub obejrzanego filmu 

 wypowiada się na temat treści nowego filmu lub opowiadania 

 zadaje i odpowiada na pytania związane z rękodziełem, książkami w wersji elektronicznej, sztuki nowoczesnej oraz filmów, 
książek i dzieł sztuki będących arcydziełami  
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POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) oraz wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) oraz wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i, 
często popełniając błędy, 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) oraz 
wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) oraz wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) oraz dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie)  
 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) oraz dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie)  

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi, i 
często popełniając błędy 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) oraz 
dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie)  

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) oraz dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie)  

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
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odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny)  

poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

często popełniając błędy 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

trudnością, popełniając liczne 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójne i logiczne listy prywatne 
na temat imprezy kulturalnej oraz na 
temat programu telewizyjnego o 
znanej osobie ze świata showbiznesu, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń, na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większości spójne i 
logiczne listy prywatne na 
temat imprezy kulturalnej oraz 
na temat programu 
telewizyjnego o znanej osobie 
ze świata showbiznesu, 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 

Uczeń stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 

- pisze miejscami niespójne i 
nielogiczne listy prywatne 
na temat imprezy 
kulturalnej oraz na temat 
programu telewizyjnego o 
znanej osobie ze świata 
showbiznesu, częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 

Uczeń z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójne i chaotyczne listy 
prywatne na temat imprezy 
kulturalnej oraz na temat 
programu telewizyjnego o 
znanej osobie ze świata 
showbiznesu, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane 
kwestie 

- przekazuje w języku 
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polskim 

 

polskim angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójne i logiczne rozprawki 
(przedstawia wady i zalety filmowania 
klasycznych arcydzieł oraz wady i 
zalety redagowania klasycznych dzieł 
literackich, używając współczesnego 
języka), w których szczegółowo 
omawia oba elementy tematu oraz 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji) pisze 
w większości spójne i logiczne 
rozprawki (przedstawia wady i 
zalety filmowania klasycznych 
arcydzieł oraz wady i zalety 
redagowania klasycznych dzieł 
literackich, używając 
współczesnego języka), w 
których omawia oba elementy 
tematu oraz zwykle zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację 
pisze miejscami niespójne i 
nielogiczne rozprawki 
(przedstawia wady i zalety 
filmowania klasycznych 
arcydzieł oraz wady i zalety 
redagowania klasycznych 
dzieł literackich, używając 
współczesnego języka), w 
których częściowo omawia 
oba elementy tematu i 
częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela pisze w 
dużym stopniu niespójne i 
nielogiczne rozprawki 
(przedstawia wady i zalety 
filmowania klasycznych 
arcydzieł oraz wady i zalety 
redagowania klasycznych dzieł 
literackich, używając 
współczesnego języka), w 
których omawia niektóre 
elementy tematu, w 
niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I 
GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu SPORT i 
poprawnie się nim posługuje się: 
dyscypliny sportu, sporty ekstremalne, 
imprezy sportowe, sport wyczynowy 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 10 
-bardzo dobrze zna zasady użycia zdań 
okolicznikowych przyczyny, skutku, 
celu, przyzwolenia i czasu, zdań 
przydawkowych ograniczających i 
opisujących i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
zdań złożonych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu SPORT: dyscypliny 
sportu, sporty ekstremalne, imprezy 
sportowe, sport wyczynowy 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 10 
- dobrze zna zasady użycia zdań 
okolicznikowych przyczyny, skutku, 
celu, przyzwolenia i czasu, zdań 
przydawkowych ograniczających i 
opisujących i stosuje je na ogół 
poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość zdań 
złożoych 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu SPORT i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: dyscypliny 
sportu, sporty ekstremalne, 
imprezy sportowe, sport 
wyczynowy 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 10 
- częściowo zna zasady użycia zdań 
okolicznikowych przyczyny, skutku, 
celu, przyzwolenia i czasu, zdań 
przydawkowych ograniczających i 
opisujących i stosuje je często 
popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość zdań złożonych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu SPORT i z trudem się 
nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: dyscypliny sportu, sporty 
ekstremalne, imprezy sportowe, 
sport wyczynowy 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 10 
- słabo zna zasady użycia zdań 
okolicznikowych przyczyny, skutku, 
celu, przyzwolenia i czasu, zdań 
przydawkowych ograniczających i 
opisujących i stosuje je popełniając 
liczne błędy  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość zdań złożonych 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (wybór 
wielokrotny) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
uprawiania sportu), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając je, 

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru dodatkowych zajęć 
sportowych w szkole i 
szczegółowo go uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Ponadto poprawnie, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
uprawiania sportu), 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru dodatkowych 
zajęć sportowych w szkole 
i go uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat uprawiania 
sportu), częsciowo 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udziela nierozwiniętych 
odpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
dodatkowych zajęć 
sportowych w szkole i 
częściowo go uzasadnia 
oraz udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat uprawiania sportu), 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru dodatkowych 
zajęć sportowych w szkole 

 przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 wypowiada się na temat wybranych sportów 

 wypowiada się na temat niebezpiecznych rodzajów sportu 

 wypowiada się na temat wydarzenia sportowego, w którym chciałby uczestniczyć lub które chciałby obejrzeć 

 wypowiada się na temat sportowca, którego ceni oraz znanych rodzeństw w świecie sportu 

 wypowiada się na temat uprawiania sportów ekstremalnych 

 wypowiada się na temat stylu życia sportowców 

 wypowiada się na temat zajęć sportowych w szkole i dostępności obiektów sportowych 

 wypowiada się na temat znaczenia sportu w swoim życiu 

 wypowiada się na temat szkolnych zajęć wf, (ulubionych ćwiczeń, częstotliwości tych zajęć) 

 wypowiada się na temat plusów i minusów kariery sportowej 

 wypowiada się na temat aktywności sportowej dzieci i młodzieży w Polsce 

 opisuje zasady nowej gry sportowej 

 wypowiada się na temat obejrzanej imprezy sportowej 

POZIOM PODSTAWOWY Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
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SŁUCHANIE wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 
oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

wysłuchanej wypowiedzi i, 
często popełniając błędy, 
dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 
oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny)  

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 
oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny)  

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi, i 
często popełniając błędy 
dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny)  

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 
oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny)  

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
nagłówki do poszczególnych części 
tekstu (Dobieranie)  

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
nagłówki do poszczególnych 
części tekstu (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
uzupełnia tekst dopasowuje 
nagłówki do poszczególnych 
części tekstu (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dopasowuje nagłówki 
do poszczególnych części 
tekstu (Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
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sporadyczne błędy dopasowuje 
właściwe teksty do podanych pytań 
(Dobieranie) 

poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
właściwe teksty do podanych 
pytań (Dobieranie) 

często popełniając błędy 
dopasowuje właściwe teksty 
do podanych pytań 
(Dobieranie) 

trudnością, popełniając liczne 
błędy dopasowuje właściwe 
teksty do podanych pytań 
(Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójne i logiczne wiadomości 
na blogu (na temat zawodów 
sportowych oraz klubu sportowego), 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń, na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większości spójne i 
logiczne wiadomości na blogu 
(na temat zawodów 
sportowych oraz klubu 
sportowego), uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 

- pisze miejscami niespójne i 
nielogiczne wiadomości na 
blogu (na temat zawodów 
sportowych oraz klubu 
sportowego), częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójne i chaotyczne 
wiadomości na blogu (na 
temat zawodów sportowych 
oraz klubu sportowego), 
uwzględniając i rozwijając 
niektóre podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczne artykuły (artykuł na 
szkolną stronę internetową dotyczący 
dyskusji na temat zajęć sportowych w 
szkole oraz artykuł do szkolnej gazetki, 
w których opisuje, co warto zmienić w 
relacjonowaniu zawodów 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji) pisze 
w większości spójne i logiczne 
artykuły (artykuł na szkolną 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację 
pisze miejscami niespójne i 
nielogiczne artykuły (artykuł 
na szkolną stronę 

Uczeń, z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela  
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pisemne tekstu) sportowych), w których szczegółowo 
omawia oba elementy tematu oraz 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi.  

stronę internetową dotyczący 
dyskusji na temat zajęć 
sportowych w szkole oraz 
artykuł do szkolnej gazetki, w 
którym opisuje, co warto 
zmienić w relacjonowaniu 
zawodów sportowych), w 
których omawia oba elementy 
tematu oraz zwykle zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

internetową dotyczący 
dyskusji na temat zajęć 
sportowych w szkole oraz 
artykuł do szkolnej gazetki, 
w którym opisuje, co warto 
zmienić w relacjonowaniu 
zawodów sportowych), w 
których częściowo omawia 
oba elementy tematu i 
częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

pisze w dużym stopniu 
niespójne i nielogiczne 
artykuły (artykuł na szkolną 
stronę internetową dotyczący 
dyskusji na temat zajęć 
sportowych w szkole oraz 
artykuł do szkolnej gazetki, w 
których opisuje, co warto 
zmienić w relacjonowaniu 
zawodów sportowych), w 
których omawia niektóre 
elementy tematu, w 
niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I 
GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
ZDROWIE i poprawnie się nim 
posługuje się: samopoczucie, ciało, 
choroby, objawy i ich leczenie, zdrowy 
styl życia, niepełnosprawni, 
uzależnienia, ochrona zdrowia 
- poprawnie lub popełniając 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ZDROWIE: 
samopoczucie, ciało, choroby, objawy 
i ich leczenie, zdrowy styl życia, 
niepełnosprawni, uzależnienia, 
ochrona zdrowia 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ZDROWIE i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: samopoczucie, 
ciało, choroby, objawy i ich 
leczenie, zdrowy styl życia, 
niepełnosprawni, uzależnienia, 
ochrona zdrowia 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ZDROWIE i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: samopoczucie, ciało, choroby, 
objawy i ich leczenie, zdrowy styl 
życia, niepełnosprawni, uzależnienia, 
ochrona zdrowia 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
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sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 11 
-bardzo dobrze zna zasady użycia zdań 
twierdzących, przeczących i pytających 
w mowie zależnej, próśb i poleceń w 
mowie zależnej i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
mowy zależnej 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, parafraza zdań) 

- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 11 
- dobrze zna zasady użycia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających w mowie zależnej, próśb i 
poleceń w mowie zależnej i stosuje je 
na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość mowy 
zależnej 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, parafraza zdań) 

- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 11 
- częściowo zna zasady użycia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających w mowie zależnej, 
próśb i poleceń w mowie zależnej i 
stosuje je często popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość mowy zależnej 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, parafraza zdań) 

ćwiczenia leksykalne z rozdziału 11 
- słabo zna zasady użycia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających w mowie zależnej, próśb i 
poleceń w mowie zależnej i stosuje 
je popełniając liczne błędy  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość mowy zależnej 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(tłumaczenie fragmentów zdań, 
parafraza zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (umawia 
wizytę u lekarza, bierze 
udział w rozmowie na 
temat projektu 
dotyczącego zdrowego 
stylu życia oraz na temat 
organizacji szkolnego dnia 
pomocy 
niepełnosprawnym), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając  

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (umawia 
wizytę u lekarza, bierze 
udział w rozmowie na 
temat projektu 
dotyczącego zdrowego 
stylu życia oraz na temat 
organizacji szkolnego dnia 
pomocy 
niepełnosprawnym), 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

Uczeń często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (umawia 
wizytę u lekarza, bierze 
udział w rozmowie na 
temat projektu 
dotyczącego zdrowego 
stylu życia oraz na temat 
organizacji szkolnego 
dnia pomocy 
niepełnosprawnym), 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częsciowo je rozwijając 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (umawia 
wizytę u lekarza, bierze 
udział w rozmowie na 
temat projektu 
dotyczącego zdrowego 
stylu życia oraz na temat 
organizacji szkolnego dnia 
pomocy 
niepełnosprawnym), 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
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odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru warsztatów 
specjalistycznych i 
szczegółowo go uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru warsztatów 
specjalistycznych i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 opisuje ilustrację i 
udziela nierozwiniętych 
odpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
warsztatów 
specjalistycznych i 
częściowo go uzasadnia 
oraz udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru warsztatów 
specjalistycznych 

 przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
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gramatycznych: 

 prosi o radę na temat problemu zdrowotnego i udziela jej 

 wypowiada się na temat zdrowego stylu życia 

 wypowiada się na temat różnych sposobów na utrzymywanie dobrej kondycji 

 opisuje stresującą sytuację 

 wypowiada się na temat stresu i radzenia sobie z nim 

 wypowiada się na temat medycznych seriali telewizyjnych 

 opisuje sytuację, w której zemdlał 

 wypowiada się na temat roli snu 

 opisuje sposoby radzenia sobie z z przeziębieniem 

 wypowiada się na temat zawodu lekarza i pielęgniarki 

 wypowiada się na temat zmian, dzięki którym szpitale byłyby bardziej przyjazne dla chorych i odwiedzających 

 przedstawia opinię na temat roli pozytywnego myślenia w walce z chorobą 

 opisuje sytuację, kiedy ominęło go coś ważnego z powodu choroby 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) oraz 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i, 
często popełniając błędy, 
wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź 
spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 
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POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 
 
 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 
oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi, i 
często popełniając błędy 
dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 
oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
zdania do luk w tekście tak, 
aby tworzył logiczną całość  
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość  (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dopasowuje zdania do 
luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość  (Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
zdania do luk w tekście tak, 
aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dopasowuje zdania do 
luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY Uczeń poprawnie stosując szeroki Uczeń, na ogół poprawnie Uczeń stosując ograniczony Uczeń z trudnością, stosując 
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PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość e-
mail na temat nieobecności w szkole z 
powodu choroby oraz list do kolegi na 
temat wprowadzania zmian w stylu 
życia, uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większości spójną i 
logiczną wiadomość e-mail na 
temat nieobecności w szkole z 
powodu choroby oraz list do 
kolegi na temat wprowadzania 
zmian w stylu życia, 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 

- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość e-
mail na temat nieobecności 
w szkole z powodu choroby 
oraz list do kolegi na temat 
wprowadzania zmian w stylu 
życia, częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójną i chaotyczną 
wiadomość e-mail na temat 
nieobecności w szkole z 
powodu choroby oraz list do 
kolegi na temat 
wprowadzania zmian w stylu 
życia, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane 
kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójne i logiczne listy formalne (list do 
dyrektora przychodni oraz do 
organizatora kursu,) w których 
szczegółowo omawia oba elementy 
tematu oraz zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji) pisze 
w większości spójne i logiczne 
listy formalne (list do 
dyrektora przychodni oraz do 
organizatora kursu), w których 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację 
pisze miejscami niespójne i 
nielogiczne listy formalne 
(list do dyrektora przychodni 
oraz do organizatora kursu), 
w których częściowo 

Uczeń, z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela  

pisze w dużym stopniu 
niespójne i nielogiczne listy 
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omawia oba elementy tematu 
oraz zwykle zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

omawia oba elementy 
tematu i częściowo 
zachowuje właściwą formę i 
styl wypowiedzi 

formalne  

(list do dyrektora przychodni 
oraz do organizatora kursu), w 
których omawia niektóre 
elementy tematu, w 
niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I 
GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu NAUKA 
I TECHNIKA i poprawnie się nim 
posługuje się: dziedziny nauki, 
wynalazki i odkrycia; badania 
naukowe, korzystanie z urządzeń 
technicznych, technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 12 
-bardzo dobrze zna zasady użycia zdań 
warunkowych typu 0, I, II, III oraz zdań 
warunkowych mieszanych i stosuje je 
poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu NAUKA I TECHNIKA: 
dziedziny nauki, wynalazki i odkrycia; 
badania naukowe, korzystanie z 
urządzeń technicznych, technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 12 
- dobrze zna zasady użycia zdań 
warunkowych typu 0, I, II, III oraz 
zdań warunkowych mieszanych i 
stosuje je na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu NAUKA I 
TECHNIKA i posługuje się nim, 
często popełniając błędy: 
dziedziny nauki, wynalazki i 
odkrycia; badania naukowe, 
korzystanie z urządzeń 
technicznych, technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 12 
- częściowo zna zasady użycia zdań 
warunkowych typu 0, I, II, III oraz 
zdań warunkowych mieszanych i 
stosuje je często popełniając błędy  

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu NAUKA I TECHNIKA i 
z trudem się nim posługuje, 
popełniając liczne błędy: dziedziny 
nauki, wynalazki i odkrycia; badania 
naukowe, korzystanie z urządzeń 
technicznych, technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 12 
- słabo zna zasady użycia zdań 
warunkowych typu 0, I, II, III oraz 
zdań warunkowych mieszanych i 
stosuje je popełniając liczne błędy  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
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sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
zdań warunkowych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (uzupełnianie 
zdań jednym wyrazem, układanie 
fragmentów zdań) 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość zdań 
warunkowych 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (uzupełnianie 
zdań jednym wyrazem, układanie 
fragmentów zdań) 

- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość zdań warunkowych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (uzupełnianie zdań 
jednym wyrazem, układanie 
fragmentów zdań) 

znajomość zdań warunkowych 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(uzupełnianie zdań jednym wyrazem, 
układanie fragmentów zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
rozwoju technologicznego, 
a także w rozmowie 
kwalifikacyjnej), odnosząc 
się do podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając  

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru wynalazku, który 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
rozwoju technologicznego, 
a także w rozmowie 
kwalifikacyjnej), odnosząc 
się do podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru wynalazku, który 

Uczeń często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat rozwoju 
technologicznego, a 
także w rozmowie 
kwalifikacyjnej), 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częsciowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udziela nierozwiniętych 
odpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
wynalazku, który 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat rozwoju 
technologicznego, a także 
w rozmowie 
kwalifikacyjnej), odnosząc 
się do niektórych 
podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru wynalazku, który 
zostanie przedstawiony w 
prezentacji, wystawy 
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zostanie przedstawiony w 
prezentacji, wystawy 
naukowej, którą zamierza 
obejrzeć oraz materiałów 
edukacyjnych na zajęcia 
geografii i szczegółowo je 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

zostanie przedstawiony w 
prezentacji, wystawy 
naukowej, którą zamierza 
obejrzeć oraz materiałów 
edukacyjnych na zajęcia 
geografii i je uzasadnia 
oraz udziela odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

zostanie przedstawiony 
w prezentacji, wystawy 
naukowej, którą 
zamierza obejrzeć oraz 
materiałów 
edukacyjnych na zajęcia 
geografii i częściowo je 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnych odpowiedzi 
na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

naukowej, którą zamierza 
obejrzeć oraz materiałów 
edukacyjnych na zajęcia 
geografii 

 przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 
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 wypowiada się na temat pracy w zawodzie naukowca 

 wypowiada się na temat najciekawszych i najmniej ciekawych obszarów nauki 

 opisuje sytuację związaną z awarią techniczną 

 wypowiada się na temat ważnych wynalazków i uzasadnia wypowiedź 

 przedstawia swoją opinię na temat przydatności robotów oraz zagrożeń i szans związanych z rozwojem nowych technologii 

 wypowiada się na temat życia w przyszłości 

 wypowiada się na temat książek i filmów science fiction 

 opisuje niedawno zakupione urządzenie 

 wypowiada się na temat zmian technologicznych w ciągu najbliższych 100 lat 

 wypowiada się na temat ilości spędzanego przed komputerem czasu 

 wypowiada się na temat komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych i komunikacji telefonicznej 

 wypowiada się na temat programów naukowych w telewizji 

 opisuje wystawę naukową, którą odwiedził 

 wypowiada się na temat mało przydatnych wynalazków 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 
oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i, 
często popełniając błędy, 
dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 
oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny)  

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi, i 
często popełniając błędy 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
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podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny)  

podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny)  

 

możliwości (Wybór 
wielokrotny)  

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny)  

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość na 
blogu na temat niedawno 
zakupionego urządzenia oraz 
wiadomość na blogu na temat 
obejrzanej wystawy naukowej, 
uwzględniając i szczegółowo 

Uczeń, na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większości spójną i 
logiczną wiadomość na blogu 

Uczeń stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 

- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość na 
blogu na temat niedawno 

Uczeń z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 



 395 

pisemne tekstu) rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

na temat niedawno 
zakupionego urządzenia oraz 
wiadomość na blogu na temat 
obejrzanej wystawy naukowej, 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

zakupionego urządzenia 
oraz wiadomość na blogu na 
temat obejrzanej wystawy 
naukowej, częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

niespójną i chaotyczną 
wiadomość na blogu na temat 
niedawno zakupionego 
urządzenia oraz wiadomość 
na blogu na temat obejrzanej 
wystawy naukowej, 
uwzględniając i rozwijając 
niektóre podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójne i logiczne rozprawki 
(przedstawia wady i zalety zezwalania 
na korzystanie z komputerów podczas 
egzaminów oraz wady i zalety 
inwestowania znacznych środków 
finansowych w badanie przestrzeni 
kosmicznej), w których szczegółowo 
omawia oba elementy tematu oraz 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji) pisze 
w większości spójne i logiczne 
rozprawki, (przedstawia wady i 
zalety zezwalania na 
korzystanie z komputerów 
podczas egzaminów oraz wady 
i zalety inwestowania 
znacznych środków 
finansowych w badanie 
przestrzeni kosmicznej), w 
których omawia oba elementy 
tematu oraz zwykle zachowuje 
właściwą formę i styl 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację 
pisze miejscami niespójne i 
nielogiczne rozprawki, 
(przedstawia wady i zalety 
zezwalania na korzystanie z 
komputerów podczas 
egzaminów oraz wady i 
zalety inwestowania 
znacznych środków 
finansowych w badanie 
przestrzeni kosmicznej), w 
których częściowo omawia 
oba elementy tematu i 
częściowo zachowuje 

Uczeń, z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela  

pisze w dużym stopniu 
niespójne i nielogiczne 
rozprawki, (przedstawia wady 
i zalety zezwalania na 
korzystanie z komputerów 
podczas egzaminów oraz 
wady i zalety inwestowania 
znacznych środków 
finansowych w badanie 
przestrzeni kosmicznej), w 
których omawia niektóre 



 396 

wypowiedzi. właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

elementy tematu, w 
niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I 
GRAMATYKA 

(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu ŚWIAT 
PRZYRODY i poprawnie się nim 
posługuje się: pogoda i klimat, świat 
roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia 
środowiska naturalnego, ochrona 
środowiska naturalnego, klęski 
żywiołowe, przestrzeń kosmiczna 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 13 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
strony biernej w czasach: present 
simple, present continuous, past 
simple, present perfect, past perfect, 
future simple oraz z czasownikami 
modalnymi oraz konstrukcji have 
something done i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
strony biernej 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
słowotwórstwo) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ŚWIAT PRZYRODY: 
pogoda i klimat, świat roślin i 
zwierząt, krajobraz, zagrożenia 
środowiska naturalnego, ochrona 
środowiska naturalnego, klęski 
żywiołowe, przestrzeń kosmiczna 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 13 
- dobrze zna zasady użycia strony 
biernej w czasach: present simple, 
present continuous, past simple, 
present perfect, past perfect, future 
simple oraz z czasownikami 
modalnymi oraz konstrukcji have 
something done i stosuje je na ogół 
poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość strony 
biernej 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
słowotwórstwo) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ŚWIAT 
PRZYRODY i posługuje się nim, 
często popełniając błędy: pogoda i 
klimat, świat roślin i zwierząt, 
krajobraz, zagrożenia środowiska 
naturalnego, ochrona środowiska 
naturalnego, klęski żywiołowe, 
przestrzeń kosmiczna 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 13 
- częściowo zna zasady użycia 
strony biernej w czasach: present 
simple, present continuous, past 
simple, present perfect, past 
perfect, future simple oraz z 
czasownikami modalnymi oraz 
konstrukcji have something done i 
stosuje je często popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość strony biernej 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (minidialogi, 
słowotwórstwo) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ŚWIAT PRZYRODY i z 
trudem się nim posługuje, 
popełniając liczne błędy: pogoda i 
klimat, świat roślin i zwierząt, 
krajobraz, zagrożenia środowiska 
naturalnego, ochrona środowiska 
naturalnego, klęski żywiołowe, 
przestrzeń kosmiczna 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 13 
- słabo zna zasady użycia strony 
biernej w czasach: present simple, 
present continuous, past simple, 
present perfect, past perfect, future 
simple oraz z czasownikami 
modalnymi oraz konstrukcji have 
something done i stosuje je 
popełniając liczne błędy  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
strony biernej 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych ( 
minidialogi, słowotwórstwo) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
warsztatów dotyczących 
zmian klimatycznych na 
Ziemi), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając j 

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru miejsca na 
wycieczkę klasową i 
szczegółowo go uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
warsztatów dotyczących 
zmian klimatycznych na 
Ziemi), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru miejsca na 
wycieczkę klasową i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat warsztatów 
dotyczących zmian 
klimatycznych na Ziemi), 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częsciowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udziela nierozwiniętych 
odpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
miejsca na wycieczkę 
klasową i częściowo go 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnych odpowiedzi 
na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat warsztatów 
dotyczących zmian 
klimatycznych na Ziemi), 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru miejsca na 
wycieczkę klasową 

 przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 pyta i odpowiada na pytania dotyczące klęsk żywiołowych 

 wypowiada się na temat swojej ulubionej pory roku 

 wypowiada się na temat różnych pór roku 

 wypowiada się na temat wpływu pogody na nastrój 

 wypowiada się na temat możliwości kształtowania pogody przez ludzi 

 wypowiada się na temat spacerów w lesie oraz pracy w terenie 

 wypowiada się na temat metod ochrony środowiska naturalnego 

 wypowiada się na temat wpływu pogody na nastrój 

 wypowiada się na temat możliwości kształtowania pogody przez ludzi 

 opisuje różne zwierzęta 

 wypowiada się na temat mieszkania na wsi i w mieście 

 opisuje wycieczkę do pięknego krajobrazowo miejsca 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) oraz 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wskazuje 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i, 
często popełniając błędy, 
wskazuje zdania prawdziwe i 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wskazuje zdania 
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dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) oraz 
dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 

fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) oraz 
dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

prawdziwe i fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) oraz 
dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 
oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi, i 
często popełniając błędy 
dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 
oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
nagłówki do poszczególnych części 
tekstu (Dobieranie)  

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
nagłówki do poszczególnych 
części tekstu (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
uzupełnia tekst dopasowuje 
nagłówki do poszczególnych 
części tekstu (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dopasowuje nagłówki 
do poszczególnych części 
tekstu (Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
właściwe teksty do podanych pytań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
właściwe teksty do podanych 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy 
dopasowuje właściwe teksty 
do podanych pytań 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dopasowuje właściwe 
teksty do podanych pytań 
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pytań (Dobieranie) (Dobieranie) (Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójne i logiczne listy prywatne 
(list do kolegi na temat klęski 
żywiołowej oraz list na temat 
przeprowadzonej akcji charytatywnej), 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

uczeń, na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większości spójne i 
logiczne listy prywatne  (list do 
kolegi na temat klęski 
żywiołowej oraz list na temat 
przeprowadzonej akcji 
charytatywnej), uwzględniając 
i rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 

- pisze miejscami niespójne i 
nielogiczne listy prywatne 
(list do kolegi na temat 
klęski żywiołowej oraz list na 
temat przeprowadzonej 
akcji charytatywnej), 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójne i chaotyczne listy 
prywatne (list do kolegi na 
temat klęski żywiołowej oraz 
list na temat przeprowadzonej 
akcji charytatywnej), 
uwzględniając i rozwijając 
niektóre podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 
- pisze spójne i logiczne artykuły 
(artykuł do gazetki szkolnej na temat 
powodzi i odpowiedzialności władz za 
brak odpowiedniej ochrony oraz 
artykuł na szkolną stronę internetową 
na temat demonstracji, wyrażający 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większości spójne i 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 

 Pisze miejscami niespójne i 
nielogiczne artykuły (artykuł 

Uczeń, z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela  
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pisemne tekstu) opinię na temat tego, jaką politykę w 
sprawie opakowań i toreb powinno 
prowadzić centrum handlowe), w 
których szczegółowo omawia oba 
elementy tematu oraz zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi.  

logiczne artykuły (artykuł do 
gazetki szkolnej na temat 
powodzi i odpowiedzialności 
władz za brak odpowiedniej 
ochrony oraz artykuł na 
szkolną stronę internetową na 
temat  demonstracji, 
wyrażający opinię na temat 
tego, jaką politykę w sprawie 
opakowań i toreb powinno 
prowadzić centrum handlowe), 
w których omawia oba 
elementy tematu oraz zwykle 
zachowuje właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

do gazetki szkolnej na temat 
powodzi i odpowiedzialności 
władz za brak odpowiedniej 
ochrony oraz artykuł na 
szkolną stronę internetową 
na temat demonstracji, 
wyrażający opinię na temat 
tego, jaką politykę w 
sprawie opakowań i toreb 
powinno prowadzić centrum 
handlowe), w których 
częściowo omawia oba 
elementy tematu i 
częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

 pisze w dużym stopniu 
niespójne i nielogiczne 
artykuły (artykuł do gazetki 
szkolnej na temat powodzi i 
odpowiedzialności władz za 
brak odpowiedniej ochrony 
oraz artykuł na szkolną stronę 
internetową na temat 
demonstracji, wyrażający 
opinię na temat tego, jaką 
politykę w sprawie opakowań 
i toreb powinno prowadzić 
centrum handlowe), w 
których omawia niektóre 
elementy tematu, w 
niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I 
GRAMATYKA 

(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO i 
poprawnie się nim posługuje się: 
struktura państwa i urzędy, 
organizacje społeczne i 
międzynarodowe, konflikty 
wewnętrzne i międzynarodowe, 
przestępczość, polityka społeczna, 
gospodarka 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 14 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
trybu łączącego (the subjunctive), 
inwersji (inwersji stylistycznej oraz 
inwersji z it i what, konstrukcji 
służących do wyrażania życzeń i 
ubolewania (wish / if only; it’s time / 
would rather, suppose) i stosuje je 
poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
trybu łączącego, inwersji,  konstrukcji 
służących do wyrażania życzeń i 
ubolewania 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu PAŃSTWO I 
SPOŁECZEŃSTWO: struktura państwa 
i urzędy, organizacje społeczne i 
międzynarodowe, konflikty 
wewnętrzne i międzynarodowe, 
przestępczość, polityka społeczna, 
gospodarka 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne z rozdziału 14 
- dobrze zna zasady użycia trybu 
łączącego (the subjunctive), inwersji 
(inwersji stylistycznej oraz inwersji z it 
i what, konstrukcji służących do 
wyrażania życzeń i ubolewania (wish / 
if only; it’s time / would rather, 
suppose) i stosuje je na ogół 
poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość trybu 
łączącego, inwersji,  konstrukcji 
służących do wyrażania życzeń i 
ubolewania 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu PAŃSTWO I 
SPOŁECZEŃSTWO i posługuje się 
nim, często popełniając błędy: 
struktura państwa i urzędy, 
organizacje społeczne i 
międzynarodowe, konflikty 
wewnętrzne i międzynarodowe, 
przestępczość, polityka społeczna, 
gospodarka 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 14 
- częściowo zna zasady użycia 
trybu łączącego (the subjunctive), 
inwersji (inwersji stylistycznej oraz 
inwersji z it i what, konstrukcji 
służących do wyrażania życzeń i 
ubolewania (wish / if only; it’s time 
/ would rather, suppose)i stosuje je 
często popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość trybu łączącego, 
inwersji,  konstrukcji służących do 
wyrażania życzeń i ubolewania 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu PAŃSTWO I 
SPOŁECZEŃSTWO i z trudem się nim 
posługuje, popełniając liczne błędy: 
struktura państwa i urzędy, 
organizacje społeczne i 
międzynarodowe, konflikty 
wewnętrzne i międzynarodowe, 
przestępczość, polityka społeczna, 
gospodarka 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 14 
- słabo zna zasady użycia trybu 
łączącego (the subjunctive), inwersji 
(inwersji stylistycznej oraz inwersji z 
it i what, konstrukcji służących do 
wyrażania życzeń i ubolewania (wish 
/ if only; it’s time / would rather, 
suppose)i stosuje je popełniając 
liczne błędy  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość trybu łączącego, inwersji, 
konstrukcji służących do wyrażania 
życzeń i ubolewania 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (wybór 
wielokrotny) 
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środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
kradzieży), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając  

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu, który ma 
zachęcać do debaty o 
stanie gospodarki 
europejskiej i szczegółowo 
go uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
kradzieży), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu, który ma 
zachęcać do debaty o 
stanie gospodarki 
europejskiej i go uzasadnia 
oraz udziela odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 

Uczeń często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat kradzieży), 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częsciowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udziela nierozwiniętych 
odpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
plakatu, który ma 
zachęcać do debaty o 
stanie gospodarki 
europejskiej i częściowo 
go uzasadnia oraz 
udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat kradzieży), 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu, który ma 
zachęcać do debaty o 
stanie gospodarki 
europejskiej 

 przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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polskim 
Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

polskim 
 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

 

 
 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 przedstawia swoją opinię na temat działalności organizacji charytatywnych 

 wypowiada się na temat korzystania z bibliotek 

 wypowiada się na temat przestępstw i kar 

 pyta i odpowiada na pytania dotyczące kwestii społecznych oraz polityki 

 wypowiada się na temat symboliki flag krajów anglojęzycznych 

 wypowiada się na temat postawy patriotycznej 

 wypowiada się na temat podejścia młodych ludzi do historii, polityki i ekonomii własnego kraju 

 opisuje zaprojektowaną przez siebie flagę Polski 

 wypowiada się na temat swojej reakcji na przedstawione przestępstwa 

 wypowiada się na temat przestępstwa, które było niedawno relacjonowane w mediach 

 przedstawia swoją opinię na temat problemu bezdomności i pomocy bezdomnym 

 wypowiada się na temat agresji wśród młodych ludzi 

 wypowiada się na temat różnych problemów społecznych, a także polityki i ekonomii 
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POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) oraz 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i, 
często popełniając błędy, 
wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź 
spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi i na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 
oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi, i 
często popełniając błędy 
dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do 
podanych zdań (Dobieranie) 
oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal 

wszystkie informacje zawarte 

w przeczytanym tekście i 

poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy dopasowuje 

zdania do luk w tekście, tak aby 

tworzył logiczną całość 

Uczeń rozumie większość 

informacji zawartych w 

przeczytanym tekście i na ogół 

poprawnie, popełniając 

nieliczne błędy dopasowuje 

zdania do luk w tekście, tak 

aby tworzył logiczną całość 

Uczeń rozumie część 

informacji zawartych w 

przeczytanym tekście i, 

często popełniając błędy 

dopasowuje zdania do luk w 

tekście, tak aby tworzył 

Uczeń rozumie niektóre 

informacje zawarte w 

przeczytanym tekście i, z 

trudnością, popełniając liczne 

błędy dopasowuje zdania do 

luk w tekście, tak aby tworzył 
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(Dobieranie) (Dobieranie) logiczną całość (Dobieranie) logiczną całość (Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  

Uczeń rozumie niemal 

wszystkie informacje zawarte 

w przeczytanym tekście i 

poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy dopasowuje 

zdania do luk w tekście, tak aby 

tworzył logiczną całość 

(Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 

informacji zawartych w 

przeczytanym tekście i na ogół 

poprawnie, popełniając 

nieliczne błędy dopasowuje 

zdania do luk w tekście, tak 

aby tworzył logiczną całość 

(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 

informacji zawartych w 

przeczytanym tekście i, 

często popełniając błędy 

dopasowuje zdania do luk w 

tekście, tak aby tworzył 

logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 

informacje zawarte w 

przeczytanym tekście i, z 

trudnością, popełniając liczne 

błędy dopasowuje zdania do 

luk w tekście, tak aby tworzył 

logiczną całość (Dobieranie) 

 

 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

- pisze spójne i logiczne wpisy 

na forum internetowym (na 

temat serialu dokumentalnego 

dotyczącego przestępczości 

oraz na temat przestępstwa 

ulicznego), uwzględniając i 

szczegółowo rozwijając podane 

kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

uczeń, na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większości spójne i 
logiczne wpisy na forum 
internetowym (na temat 
serialu dokumentalnego 
dotyczącego przestępczości 
oraz na temat przestępstwa 
ulicznego), uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 

Uczeń stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 

- pisze miejscami niespójne i 
nielogiczne wpisy na forum 
internetowym (na temat 
serialu dokumentalnego 
dotyczącego przestępczości 
oraz na temat przestępstwa 
ulicznego), częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 

Uczeń z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójne i chaotyczne wpisy 
na forum internetowym (na 
temat serialu 
dokumentalnego dotyczącego 
przestępczości oraz na temat 
przestępstwa ulicznego), 
uwzględniając i rozwijając 
niektóre podane kwestie 

- przekazuje w języku 
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 polskim 

 

polskim angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 
- pisze spójne i logiczne listy formalne 
(list do prezydenta miasta  wyrażający 
sprzeciw wobec planów likwidacji linii 
autobusowej z propozycją innego 
sposobu zaoszczędzenia pieniędzy 
oraz list do gazetki szkolnej na temat 
udziału uczniów w radzie 
pedagogicznej), w których 
szczegółowo omawia oba elementy 
tematu oraz zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większości spójne i 
logiczne listy formalne (list do 
prezydenta miasta wyrażający 
sprzeciw wobec planów 
likwidacji linii autobusowej z 
propozycją innego sposobu 
zaoszczędzenia pieniędzy oraz 
list do gazetki szkolnej na 
temat udziału uczniów w 
radzie pedagogicznej), w 
których omawia oba elementy 
tematu oraz zwykle zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 

 pisze miejscami niespójne i 
nielogiczne listy formalne 
(list do prezydenta miasta 
wyrażający sprzeciw wobec 
planów likwidacji linii 
autobusowej z propozycją 
innego sposobu 
zaoszczędzenia pieniędzy 
oraz list do gazetki szkolnej 
na temat udziału uczniów w 
radzie pedagogicznej), w 
których częściowo omawia 
oba elementy tematu i 
częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując 
bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela  

 pisze w dużym stopniu 
niespójne i nielogiczne listy 
formalne (list do prezydenta 
miasta wyrażający sprzeciw 
wobec planów likwidacji linii 
autobusowej z propozycją 
innego sposobu 
zaoszczędzenia pieniędzy oraz 
listy do gazetki szkolnej na 
temat udziału uczniów w 
radzie pedagogicznej), w 
których omawia niektóre 
elementy tematu, w 
niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 
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Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych.          

Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy i rozszerzony. Wyd. MacMillan 

 

Kryteria oceniania 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWYi 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO 
IGRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 

podstawowe/ dość zaawansowane 

słownictwo w zakresie tematu 

CZŁOWIEK i poprawnie się nim 

posługuje się: dane osobowe, wygląd 

zewnętrzny, ubrania, cechy charakteru, 

uczucia i emocje, zainteresowania, 

problemy etyczne 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

ćwiczenia leksykalne z rozdziału 1 

-bardzo dobrze zna zasady tworzenia 

i użycia czasów teraźniejszych 

(present simple i present continuous)i 

poprawnie stosuje je w zdaniach 

twierdzących, przeczących i pytaniach 

 - poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

czasów teraźniejszych 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego /bogatego zasobu 

środków językowych 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 

poprawnie posługuje się 

podstawowym /dość 

zaawansowanym słownictwem w 

zakresie tematu CZŁOWIEK: dane 

osobowe, wygląd zewnętrzny, 

ubrania, cechy charakteru, uczucia i 

emocje, zainteresowania, problemy 

etyczne 

- na ogół poprawnie, popełniając 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 

leksykalne  z rozdziału 1. 

- dobrze zna zasady tworzenia i 

użycia czasów teraźniejszych (present 

simple i present continuous)i na ogół 

poprawnie stosuje je w zdaniach 

twierdzących, przeczących i pytaniach 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość czasów 

teraźniejszych. 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędy rozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych 

  

 

 

 

 

 

Uczeń częściowo zna podstawowe 

/ dość zaawansowane słownictwo 

w zakresie tematu CZŁOWIEK i 

posługuje się nim, często 

popełniając błędy: dane osobowe, 

wygląd zewnętrzny, ubrania, cechy 

charakteru, uczucia i emocje, 

zainteresowania, problemy etyczne 

- często popełniając błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 1. 

- częściowo zna zasady tworzenia i 

użycia czasów teraźniejszych 

(present simple i present 

continuous) i często popełniając 

błędy stosuje je w zdaniach 

twierdzących, przeczących i 

pytaniach 

- często popełniając błędy 

rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 

znajomość czasów teraźniejszych 

- często popełniając błędy 

rozwiązuje zadania sprawdzające 

znajomość w miarę rozwiniętego / 

bogatego zasobu środków 

językowych 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 

zaawansowane słownictwo w 

zakresie tematu CZŁOWIEK i z 

trudem się nim posługuje, 

popełniając liczne błędy: dane 

osobowe, wygląd zewnętrzny,  

ubrania, cechy charakteru, uczucia i 

emocje, zainteresowania, problemy 

etyczne 

- popełniając liczne błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 1 

- słabo zna zasady tworzenia i użycia 

czasów teraźniejszych (present 

simple i present continuous)i 

popełniając liczne błędy, stosuje je 

w zdaniach twierdzących, 

przeczących i pytaniach 

-popełniając liczne błędy, 

rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 

znajomość czasów teraźniejszych 

-popełniając liczne błędy rozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego / bogatego 

zasobu środków językowych 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w  rozmowie na temat 
udziału w wolontariacie), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając je, 

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu 
reklamującego spotkanie z 
psychologiem i 
szczegółowo go uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych(lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w  rozmowie na temat 
udziału w wolontariacie), 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu 
reklamującego spotkanie z 
psychologiem i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeńczęsto popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział  w rozmowie na 
temat udziału w 
wolontariacie), 
częsciowoodnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udziela nierozwiniętych 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
plakatu reklamującego 
spotkanie z 
psychologiem i 
częściowo go uzasadnia 
oraz udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując  bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w  rozmowie na 
temat udziału w 
wolontariacie), odnosząc 
się do niektórych 
podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu 
reklamującego spotkanie z 
psychologiem 

 przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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Ponadto poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatyczne (lub popełniając 
nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację i stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 opisuje ilustracje 

 opisuje wygląd zewnętrzny i ubrania ludzi 

 pyta i odpowiada na pytania związane z modą i wyborem strojów na różne okazje 

 wyraża opinie dotyczące ubrań i stylu ubierania się oraz czynników wpływających na wybór stylu ubierania się 

 wypowiada się na temat zachowania celebrytów i sposobów traktowania ich przez publiczność 

 wypowiada się na temat emocji, cech charakteru i typów osobowości 

 wypowiada się na temat fotografowania w tym robienia selfie, a także popularnych wśród młodzieży form autoprezentacji 

 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń 

rozumieniemalwszystkieinformacjeza

warte w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędydobiera nagłówki - określa 

główną myśl  poszczególnych części 

tekstu na temat stylów ubierania się 

Uczeńrozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy,dobiera 
nagłówki - określa główną myśl  
poszczególnych części tekstu 

Uczeńrozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej 
wypowiedziiczęsto 
popełniając błędy,dobiera 
nagłówki - określa główną 
myśl  poszczególnych części 
tekstu na temat stylów 

Uczeń rozumie niektóre 
informacjezawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy,dobiera nagłówki - 
określa główną myśl  
poszczególnych części tekstu 
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na temat stylów ubierania się ubierania się na temat stylów ubierania się 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędydobiera pytania do paragrafów - 

znajduje określone informacje w 

tekście dotyczącym złego humoru) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedziina 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera pytania 
do paragrafów - znajduje 
określone informacje w tekście 
dotyczącym złego humoru 

Uczeń rozumie 
częśćinformacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii 
często popełniając błędy 
dobiera pytania do 
paragrafów - znajduje 
określone informacje w 
tekście dotyczącym złego 
humoru 

 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy,dobiera pytania do 
paragrafów - znajduje 
określone informacje w 
tekście dotyczącym złego 
humoru 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal 

wszystkieinformacje zawarte w 

przeczytanym tekściei poprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędydobiera nagłówki do 

poszczególnych części tekstu 

(Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera 
nagłówki do poszczególnych 
części tekstu 

(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekścieiczęsto 
popełniając błędydobiera 
nagłówki do poszczególnych 
części tekstu(Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacjezawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędydobiera nagłówki do 
poszczególnych części 
tekstu(Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekściei poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędydobiera nagłówki - 

określa główną myśl  poszczególnych 

części tekstu na temat stylów ubierania 

się 

 

Uczeńrozumiewiększość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera 
nagłówki - określa główną myśl  
poszczególnych części tekstu 
na temat stylów ubierania się 

Uczeń rozumie 
częśćinformacji zawartych w 
przeczytanym tekście 
iczęsto popełniając 
błędydobiera nagłówki - 
określa główną myśl  
poszczególnych części tekstu 
na temat stylów ubierania 
się 

Uczeń rozumie niektóre 
informacjezawarte w 
przeczytanym tekściei z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dobiera nagłówki - 
określa główną myśl  
poszczególnych części tekstu 
na temat stylów ubierania się 
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POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeńpoprawniestosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

sporadyczne błędynie zakłócające 

komunikacji): 

- pisze spójną i logicznąwiadomość na 

blogu, uwzględniając i szczegółowo 

rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń,na ogół 
poprawniestosujączadowalają
cy zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

-pisze w większości spójną i 
logiczną wiadomość na blogu, 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeństosującograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając 
błędyzakłócające 
komunikację: 

-piszemiejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość na 
blogu, częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeńz trudnością, 
stosującbardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych,popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

-pisze w dużym stopniu 
niespójną i 
chaotycznąwiadomość na 
blogu, uwzględniając i 
rozwijającniektóre podane 
kwestie 

-przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO 
IGRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 

podstawowe / dość 

zaawansowanesłownictwo w zakresie 

tematu DOM i poprawnie się nim 

posługuje się: miejsce zamieszkania, 

opis domu, pomieszczeń w domu i ich 

wyposażenie, prace w domu i w 

ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż 

mieszkania 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

ćwiczenia leksykalnez rozdziału 2 

-bardzo dobrze zna zasady tworzenia 

i użycia czasów przeszłych (past 

simple, past continuous, past perfect, 

past perfect continuous)oraz 

konstrukcjiused toi poprawnie stosuje 

je w zdaniach twierdzących, 

przeczących i pytaniach 

 - poprawnie lub popełniając 

sporadycznebłędy rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

czasów przeszłych 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego /bogatego zasobu 

środków językowych (tłumaczenie 

fragmentów zdań) 

- Uczeńdobrze zna i na ogół 

poprawnie posługuje się 

podstawowym /dość 

zaawansowanym słownictwem w 

zakresie tematu DOM: miejsce 

zamieszkania, opis domu, 

pomieszczeń w domu i ich 

wyposażenie, prace w domu i w 

ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż 

mieszkania 

- na ogół poprawnie, popełniając 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 

leksykalne z rozdziału 2. 

- dobrze zna zasady tworzenia i 

użycia czasów przeszłych (past 

simple, past continuous, past perfect, 

past perfect continuous)oraz 

konstrukcjiused toi na ogół 

poprawnie stosuje je w zdaniach 

twierdzących, przeczących i pytaniach 

- na ogół poprawnie, popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość czasów 

przeszłych 

- na ogół poprawnie, popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych (tłumaczenie 

fragmentów zdań) 

Uczeńczęściowo zna podstawowe 

/ dość zaawansowane słownictwo 

w zakresie tematu DOM i 

posługuje się nim, często 

popełniając błędy: miejsce 

zamieszkania, opis domu, 

pomieszczeń w domu i ich 

wyposażenie, prace w domu i w 

ogrodzie, wynajem, kupno i 

sprzedaż mieszkania 

- często popełniając błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 2. 

- częściowo zna zasady tworzenia i 

użycia czasów przeszłych (past 

simple, past continuous, past 

perfect, past perfect 

continuous)oraz konstrukcjiused toi 

często popełniając błędy stosuje je 

w zdaniach twierdzących, 

przeczących i pytaniach 

- często popełniając 

błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość czasów 

przeszłych 

-często popełniając 

błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych(tłumaczenie 

fragmentów zdań) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 

zaawansowane słownictwo w 

zakresie tematu DOMi z trudem się 

nim posługuje, popełniając liczne 

błędy: miejsce zamieszkania, opis 

domu, pomieszczeń w domu i ich 

wyposażenie, prace w domu i w 

ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż 

mieszkania 

- popełniając liczne błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 2 

- słabo zna zasady tworzenia i użycia 

czasów przeszłych (past simple, past 

continuous, past perfect, past perfect 

continuous)oraz konstrukcjiused toi 

popełniając liczne błędy, stosuje je 

w zdaniach twierdzących, 

przeczących i pytaniach 

-popełniając liczne błędy,rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

czasów przeszłych 

-popełniając liczne błędyrozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego / bogatego 

zasobu środków 

językowych(tłumaczenie fragmentów 

zdań) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
nowego domu), odnosząc 
się do podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając 
je, 

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru miejsca 
zamieszkania w czasie 
pobytu na stypendiumi 
szczegółowogo uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Ponadto poprawnie, stosując szeroki 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatyczne (lub popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział 
w rozmowie na temat 
nowego domu), odnosząc 
się do podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
trzy pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru miejsca 
zamieszkania w czasie 
pobytu na stypendiumi go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeńczęsto popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat nowego domu), 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udzielanierozwiniętycho
dpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
miejsca zamieszkania w 
czasie pobytu na 
stypendiumiczęściowo 
go uzasadnia oraz 
udzielaniepełnychodpo
wiedzi na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosującbardzoograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze 
udział w rozmowie na 
temat nowego domu), 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
niektóre pytania związane 
z jej tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru miejsca 
zamieszkania w czasie 
pobytu na stypendium 

 przekazuje w języku 
angielskimniektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatyczne (lub popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując 
bardzoograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 opisuje ilustracje 

 opisuje domy, pomieszczenia, miejscowości 

 opisuje sprzęt gospodarstwa domowego i czynności związane z pracami domowymi 

 uzyskuje i przekazuje informacje dotyczące wynajmu mieszkania 

 wyraża i uzasadnia swoją opinię dotyczącą miejsca zamieszkania oraz roli ogrodów i parków w życiu mieszkańców 

 wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat plakatów popularyzujących akcje społeczne dotyczące parków i ogrodów 
 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumieniemal wszystkie 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędydopasowuje zdania do 

wypowiedzi dotyczących łóżek w 

różnych pomieszczeniach – znajduje w 

tekście określone informacje 

Uczeńrozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii na 
ogół poprawnie,popełniając 
nieliczne błędy,dopasowuje 
zdania do wypowiedzi 
dotyczących łóżek w różnych 
pomieszczeniach – znajduje w 
tekście określone informacje 

Uczeńrozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii, 
często popełniając 
błędy,dopasowuje zdania do 
wypowiedzi dotyczących 
łóżek w różnych 
pomieszczeniach – znajduje 
w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie niektóre 
informacjezawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje zdania do 
wypowiedzi dotyczących łóżek 
w różnych pomieszczeniach – 
znajduje w tekście określone 
informacje 
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POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacji zawartych w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędydopasowuje zdania do 

wypowiedzi dotyczących łóżek w 

różnych pomieszczeniach – znajduje w 

tekście określone informacje 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedziina 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydopasowuje 
zdania do wypowiedzi 
dotyczących łóżek w różnych 
pomieszczeniach – znajduje w 
tekście określone informacje 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi,i 
często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do 
wypowiedzi dotyczących 
łóżek w różnych 
pomieszczeniach – znajduje 
w tekście określone 
informacje 

 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje zdania do 
wypowiedzi dotyczących łóżek 
w różnych pomieszczeniach – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekściei poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędywybiera właściwą 

odpowiedź na pytania dotyczące tekstu 

na temat miejsca zamieszkania - 

znajduje w tekście określone 

informacje 

 

Uczeń rozumie większość informacji 

zawartych w przeczytanym tekście i 

na ogół poprawnie, popełniając 

nieliczne błędywybiera właściwą 

odpowiedź na pytania dotyczące 

tekstu na temat miejsca zamieszkania 

- znajduje w tekście określone 

informacje 

 

Uczeń rozumie część informacji 

zawartych w przeczytanym 

tekściei, często popełniając 

błędywybiera właściwą odpowiedź 

na pytania dotyczące tekstu na 

temat miejsca zamieszkania - 

znajduje w tekście określone 

informacje 

 

Uczeń rozumie niektóre informacje 

zawarte w przeczytanym tekście i, z 

trudnością, popełniając liczne 

błędywybiera właściwą odpowiedź 

na pytania dotyczące tekstu na temat 

miejsca zamieszkania - znajduje w 

tekście określone informacje 

 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekście i poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędydobiera zdania do 

luk w tekście na temat przytulności 

miejsca zamieszkania – rozpoznaje 

związki między poszczególnymi 

częściami tekstu 

 

Uczeńrozumiewiększość informacji 

zawartych w przeczytanym tekście i 

na ogół poprawnie, popełniając 

nieliczne błędydobiera zdania do luk 

w tekście na temat przytulności 

miejsca zamieszkania – rozpoznaje 

związki między poszczególnymi 

częściami tekstu 

 

Uczeń rozumie część informacji 

zawartych w przeczytanym tekście 

i, często popełniając błędydobiera 

zdania do luk w tekście na temat 

przytulności miejsca zamieszkania 

– rozpoznaje związki między 

poszczególnymi częściami tekstu 

 

Uczeń rozumie niektóre informacje 

zawarte w przeczytanym tekście i,z 

trudnością, popełniając liczne 

błędy dobiera zdania do luk w 

tekście na temat przytulności miejsca 

zamieszkania – rozpoznaje związki 

między poszczególnymi częściami 

tekstu 

 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

Uczeń, stosującszeroki zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędynie zakłócające 

komunikacji) pisze spójną i 

Uczeńna ogół 
poprawniestosujączadowalają
cy zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 

Uczeń, stosującograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając 

Uczeń,z trudnością, stosując 
bardzoograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych,popełniając 
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(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

logicznąrozprawkę na temat zalet i 

wad życia w mieście satelickim, w 

którejszczegółowo opisuje 

miejscowość, wyraża i uzasadnia 

swoje opinie, przedstawia zalety i 

wady, stosuje zasady konstruowania 

rozprawki, stosuje formalny styl 

wypowiedzi; przedstawia w logicznym 

porządku argumenty za i przeciw 

nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji)pisze 
w większościspójną i 
logicznąrozprawkę na temat 
zalet i wad życia w mieście 
satelickim, w której opisuje 
miejscowość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
przedstawia zalety i wady, 
stosuje zasady konstruowania 
rozprawki, stosuje formalny 
styl wypowiedzi; przedstawia 
w logicznym porządku 
argumenty za i przeciw 

błędyzakłócające 
komunikację 
piszemiejscami niespójną i 
nielogicznąrozprawkę na 
temat zalet i wad życia w 
mieście satelickim, w 
którejczęściowo opisuje 
miejscowość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
przedstawia zalety i wady, 
stosuje zasady 
konstruowania rozprawki, 
stosuje formalny styl 
wypowiedzi; przedstawia w 
logicznym porządku 
argumenty za i przeciw 

liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczycielapisze w 
dużym stopniu niespójną i 
nielogicznąrozprawkę na 
temat zalet i wad życia w 
mieście satelickim, w którejw 
niewielkim stopniuopisuje 
miejscowość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
przedstawia zalety i wady, 
stosuje zasady konstruowania 
rozprawki, stosuje formalny 
styl wypowiedzi; przedstawia 
w miarę logicznym porządku 
argumenty za i przeciw 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO 
IGRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 

podstawowe / dość 

zaawansowanesłownictwo w zakresie 

tematu SZKOŁA i poprawnie się nim 

posługuje się: przedmioty szkolne, 

oceny i wymagania, życie szkolne, 

zajęcia pozalekcyjne, system oświaty 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

ćwiczenia leksykalnez rozdziału  

-bardzo dobrze zna zasady tworzenia 

i użycia czasów perfect (present 

perfect simple, present perfect 

continuous, past perfect simple, past 

perfect continuous) i poprawnie 

stosuje je w zdaniach twierdzących, 

przeczących i pytaniach 

 - poprawnie lub popełniając 

sporadycznebłędy rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

czasów perfect 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego /bogatego zasobu 

środków językowych (uzupełnianie par 

zdań jednym wyrazem, uzupełnianie 

luk podanymi wyrazami) 

- Uczeńdobrze zna i na ogół 

poprawnie posługuje się 

podstawowym /dość 

zaawansowanym słownictwem w 

zakresie tematu SZKOŁA: 

przedmioty szkolne, oceny i 

wymagania, życie szkolne, zajęcia 

pozalekcyjne, system oświaty 

- na ogół poprawnie, popełniając 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 

leksykalne z rozdziału 3 

- dobrze zna zasady tworzenia i 

użycia czasów perfect (present perfect 

simple, present perfect continuous, 

past perfect simple, past perfect 

continuous) i na ogół poprawnie 

stosuje je w zdaniach twierdzących, 

przeczących i pytaniach 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość czasów 

perfect 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych (uzupełnianie 

par zdań jednym wyrazem, 

uzupełnianie luk podanymi wyrazami) 

 

Uczeńczęściowo zna podstawowe 

/ dość zaawansowane słownictwo 

w zakresie tematu SZKOŁA i 

posługuje się nim, często 

popełniając błędy: przedmioty 

szkolne, oceny i wymagania, życie 

szkolne, zajęcia pozalekcyjne, 

system oświaty 

- często popełniając błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 3 

- częściowo zna zasady tworzenia i 

użycia czasów perfect (present 

perfect simple, present perfect 

continuous, past perfect simple, 

past perfect continuous) i często 

popełniając błędy stosuje je w 

zdaniach twierdzących, 

przeczących i pytaniach 

- często popełniając 

błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość czasów 

perfect 

- często popełniając 

błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych(uzupełnianie 

par zdań jednym wyrazem, 

uzupełnianie luk podanymi 

wyrazami) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 

zaawansowane słownictwo w 

zakresie tematu SZKOŁAi z 

trudemsię nim posługuje, 

popełniając liczne błędy: 

przedmioty szkolne, oceny i 

wymagania, życie szkolne, zajęcia 

pozalekcyjne, system oświaty 

- popełniając liczne błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 3 

- słabo zna zasady tworzenia i użycia 

czasów perfect (present perfect 

simple, present perfect continuous, 

past perfect simple, past perfect 

continuous) i popełniając liczne 

błędy, stosuje je w zdaniach 

twierdzących, przeczących i 

pytaniach 

-popełniając liczne błędy,rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

czasów perfect 

-popełniając liczne błędyrozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego / bogatego 

zasobu środków 

językowych(uzupełnianie par zdań 

jednym wyrazem, uzupełnianie luk 

podanymi wyrazami) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 odgrywa rolę ucznia 
przebywającego na 
wymianie lub jego 
opiekuna w goszczącej 
szkole, odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając, 

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru nagrody za 
osiągnięcia szkolne oraz 
dokonuje wyboru oferty 
zagranicznego 
uniwersytetu i 
szczegółowoje uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę ucznia 
przebywającego na 
wymianie lub jego 
opiekuna w goszczącej 
szkole,odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
trzy pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru nagrody za 
osiągnięcia szkolne oraz 
dokonuje wyboru oferty 
zagranicznego 
uniwersytetu i je 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 

Uczeńczęsto popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę ucznia 
przebywającego na 
wymianie lub jego 
opiekuna w goszczącej 
szkole,częsciowo 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
częściowoje rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udzielanierozwiniętycho
dpowiedzi  na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
nagrody za osiągnięcia 
szkolne oraz dokonuje 
wyboru oferty 
zagranicznego 
uniwersytetu iczęściowo 
je uzasadnia oraz 
udzielaniepełnychodpo
wiedzi na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosującbardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę ucznia 
przebywającego na 
wymianie lub jego 
opiekuna w goszczącej 
szkole, odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
niektóre pytania związane 
z jej tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru nagrody za 
osiągnięcia szkolne oraz 
dokonuje wyboru oferty 
zagranicznego 
uniwersytetu 

 przekazuje w języku 
angielskimniektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatyczne (lub popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, 
stosującbardzoograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 przedstawia fakty odnośnie zajęć szkolnych i pozaszkolnych 

 uzyskuje i przekazuje informacje dotyczące instytucji edukacyjnych i szkolnego życia 

 wyraża opinie dotyczące systemu edukacji, ocen, wymagań i motywowania uczniów oraz uczenia się języka angielskiego 

 odgrywa swoją rolę w rozmowie na temat uczestnictwa w kursie językowym w Wielkiej Brytanii: uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie, wyraża preferencje i pyta o preferencje 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumieniemal wszystkie 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędywybiera właściwą odpowiedź na 

pytania dotyczące wypowiedzi na 

temat metod uczenia się i nauczania  –  

określa myśl główną wypowiedzi, 

znajduje w tekście określone 

informacje, określa intencje nadawcy 

wypowiedzi 

Uczeńrozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii na 
ogół poprawnie,popełniając 
nieliczne błędy,wybiera 
właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące wypowiedzi 
na temat metod uczenia się i 
nauczania  –  określa myśl 
główną wypowiedzi, znajduje 

Uczeńrozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii, 
często popełniając 
błędy,wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania 
dotyczące wypowiedzi na 
temat metod uczenia się i 
nauczania  –  określa myśl 
główną wypowiedzi, 

Uczeń rozumie niektóre 
informacjezawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania 
dotyczące wypowiedzi na 
temat metod uczenia się i 
nauczania  –  określa myśl 
główną wypowiedzi, znajduje 
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w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 

znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 

w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacji zawartych w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędywybiera właściwą odpowiedź na 

pytania dotyczące wysłuchanego 

wywiadu z nauczycielem historii – 

znajduje w tekście określone 

informacje 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedziina 
ogół poprawnie,popełniając 
nieliczne błędywybiera 
właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące 
wysłuchanego wywiadu z 
nauczycielem historii – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi,i 
często popełniając błędy 
wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania 
dotyczące wysłuchanego 
wywiadu z nauczycielem 
historii – znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania 
dotyczące wysłuchanego 
wywiadu z nauczycielem 
historii – znajduje w tekście 
określone informacje 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekściei poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędydobiera zdania do 

luk w tekście na temat współczesnej 

szkoły – rozpoznaje związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera zdania 
do luk w tekście na temat 
współczesnej szkoły – 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekścieiczęsto 
popełniając błędydobiera 
zdania do luk w tekście na 
temat współczesnej szkoły – 
rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędydobiera zdania do luk w 
tekście na temat współczesnej 
szkoły – rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekście i poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędywybiera właściwą 

odpowiedź na pytania dotyczące 

tekstów na temat edukacji szkolnej i 

stresu związanego z ocenianiem –  

określa główną myśl tekstu, znajduje w 

Uczeńrozumiewiększość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędywybiera 
właściwą odpowiedź na 

Uczeń rozumie 
częśćinformacji zawartych w 
przeczytanym tekście 
iczęsto popełniając 
błędywybiera właściwą 
odpowiedź na pytania 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i,z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania 
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tekście określone informacje; oddziela 

fakty od opinii 
pytania dotyczące tekstów na 
temat edukacji szkolnej i 
stresu związanego z 
ocenianiem –  określa główną 
myśl tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje; oddziela 
fakty od opinii 

dotyczące tekstów na temat 
edukacji szkolnej i stresu 
związanego z ocenianiem –  
określa główną myśl tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje; oddziela fakty 
od opinii 

dotyczące tekstów na temat 
edukacji szkolnej i stresu 
związanego z ocenianiem –  
określa główną myśl tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje; oddziela fakty od 
opinii 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawniestosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

sporadyczne błędynie zakłócające 

komunikacji): 

- pisze spójny i logicznye-mail 

dotyczący zajęć pozalekcyjnych, 

uwzględniając i szczegółowo 

rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń,na ogół 
poprawniestosujączadowalają
cy zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

-pisze w większości spójny i 
logicznye-mail dotyczący zajęć 
pozalekcyjnych, uwzględniając 
i rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeństosującograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając 
błędyzakłócające 
komunikację: 

-piszemiejscami niespójny i 
nielogicznye-mail dotyczący 
zajęć pozalekcyjnych, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeńz trudnością, stosując 
bardzoograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych,popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójny i chaotyczny e-mail 
dotyczący zajęć 
pozalekcyjnych, uwzględniając 
i rozwijając niektóre podane 
kwestie 

-przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO 
IGRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 

podstawowe / dość 

zaawansowanesłownictwo w zakresie 

tematu PRACA i poprawnie się nim 

posługuje się: zawody i związane z 

nimi czynności, warunki pracy i 

zatrudnienia, praca dorywcza, rynek 

pracy 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

ćwiczenia leksykalnez rozdziału 4 

-bardzo dobrze zna zasady tworzenia 

i użycia czasów przyszłych (future 

simple, future continuous, future 

perfect simple and continuous), 

konstrukcji be going to, czasów 

present simple and present continuous 

w odniesieniu do przyszłościi 

poprawnie stosuje je w zdaniach 

twierdzących, przeczących i pytaniach 

 - poprawnie lub popełniając 

sporadycznebłędy rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

czasów przyszłych 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego /bogatego zasobu 

środków językowych (minidialogi, 

układaniefragmentów zdań) 

- Uczeńdobrze zna i na ogół 

poprawnie posługuje się 

podstawowym /dość 

zaawansowanym słownictwem w 

zakresie tematu PRACA: zawody i 

związane z nimi czynności, warunki 

pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, 

rynek pracy 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 

leksykalne  z rozdziału 4 

- dobrze zna zasady tworzenia i 

użycia czasów przyszłych (future 

simple, future continuous, future 

perfect simple and continuous), 

konstrukcji be going to, czasów 

present simple and present continuous 

w odniesieniu do przyszłości i na ogół 

poprawnie stosuje je w zdaniach 

twierdzących, przeczących i pytaniach 

- na ogół poprawnie, popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość czasów 

przyszłych 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych (minidialogi, 

układanie fragmentów zdań) 

 

Uczeńczęściowo zna podstawowe 

/ dość zaawansowane słownictwo 

w zakresie tematu PRACA i 

posługuje się nim, często 

popełniając błędy: zawody i 

związane z nimi czynności, 

warunki pracy i zatrudnienia, praca 

dorywcza, rynek pracy 

- często popełniając błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 4 

- częściowo zna zasady tworzenia i 

użycia czasów przyszłych (future 

simple, future continuous, future 

perfect simple and continuous), 

konstrukcji be going to, czasów 

present simple and present 

continuous w odniesieniu do 

przyszłościi często popełniając 

błędy stosuje je w zdaniach 

twierdzących, przeczących i 

pytaniach 

- często popełniając 

błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość czasów 

przyszłych 

- często popełniając 

błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych(minidialogi, 

układanie fragmentów zdań) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 

zaawansowane słownictwo w 

zakresie tematu PRACAi z trudem 

się nim posługuje, popełniając liczne 

błędy: zawody i związane z nimi 

czynności, warunki pracy i 

zatrudnienia, praca dorywcza, rynek 

pracy 

- popełniając liczne błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 4 

- słabo zna zasady tworzenia i użycia 

czasów przyszłych (future simple, 

future continuous, future perfect 

simple and continuous), konstrukcji 

be going to, czasów present simple 

and present continuous w odniesieniu 

do przyszłościi popełniając liczne 

błędy, stosuje je w zdaniach 

twierdzących, przeczących i 

pytaniach 

-popełniając liczne błędy,rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

czasów przyszłych 

-popełniając liczne błędyrozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego / bogatego 

zasobu środków 

językowych(minidialogi, układanie 

fragmentów zdań) 



 426 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 odgrywa rolę pracodawcy 
lub kandydata (bierze 
udział w rozmowie o pracę 
w biurze podróży), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając, 

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru fotografii 
ilustrującej niebezpieczny 
zawód i szczegółowogo 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych(lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę pracodawcy 
lub kandydata (bierze 
udział w rozmowie o pracę 
w biurze podróży), 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je 

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
trzy pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru fotografii 
ilustrującej niebezpieczny 
zawód i go uzasadnia oraz 
udziela odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeńczęsto popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę 
pracodawcy lub 
kandydata (bierze udział 
w rozmowie o pracę w 
biurze podróży), 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częściowoje rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udzielanierozwiniętych 
odpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
fotografii ilustrującej 
niebezpieczny zawód 
iczęściowo go uzasadnia 
oraz udzielaniepełnych 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę pracodawcy 
lub kandydata (bierze 
udział w rozmowie o 
pracę w biurze podróży), 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
niektóre pytania związane 
z jej tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru fotografii 
ilustrującej niebezpieczny 
zawód 

 przekazuje w języku 
angielskimniektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 

 

 

 



 427 

 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 

 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

 

 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i 
strukturgramatycznych: 

 opisuje ilustracje 

 przedstawia fakty odnośnie zawodów, czynności z nimi związanych i wymaganych kwalifikacji 

 opisuje doświadczenia zawodowe swoje lub innych osób 

 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia dotyczące pracy 

 wyraża i uzasadnia swoją opinię dotyczącą różnych zawodów, wymagań i warunków pracy 

 wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat  pracy dorywczej uczniów i studentów 

 wypowiada się na temataplikacji, na które obecnie jest zapotrzebowanie 

 pyta i odpowiada na pytania związane z pracą w wybranym zawodzie 

 wypowiada się na tematwykonywania pracy wakacyjnej oraz satysfakcji z wykonywanej pracy 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumieniemal wszystkie 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędyokreśla, czy podane zdania 

dotyczące wysłuchanego tekstu  na 

Uczeńrozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii na 
ogół poprawnie,popełniając 

Uczeńrozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii, 
często popełniając 

Uczeń rozumie niektóre 
informacjezawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
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temat rozmowy o pracę są prawdziwe, 

czy fałszywe – znajduje w tekście 

określone informacje 

nieliczne błędy,określa, czy 
podane zdania dotyczące 
wysłuchanego tekstu  na 
temat rozmowy o pracę są 
prawdziwe, czy fałszywe – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

błędy,określa, czy podane 
zdania dotyczące 
wysłuchanego tekstu  na 
temat rozmowy o pracę są 
prawdziwe, czy fałszywe – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

błędy, określa, czy podane 
zdania dotyczące 
wysłuchanego tekstu  na 
temat rozmowy o pracę są 
prawdziwe, czy fałszywe – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacji zawartych w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędydobiera zdania do wysłuchanych 

wypowiedzi na temat organizacji 

miejsca pracy – znajduje w tekście 

określone informacje 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedziina 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera zdania 
do wysłuchanych wypowiedzi 
na temat organizacji miejsca 
pracy – znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi,i 
często popełniając błędy 
dobiera zdania do 
wysłuchanych wypowiedzi 
na temat organizacji miejsca 
pracy – znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dobiera zdania do 
wysłuchanych wypowiedzi na 
temat organizacji miejsca 
pracy – znajduje w tekście 
określone informacje 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekściei poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędydobiera nagłówki 

do akapitów tekstu na temat 

współczesnego rynku pracy – określa 

główną myśl poszczególnych 

fragmentów tekstu, znajduje w tekście 

określone informacje 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera 
nagłówki do akapitów tekstu 
na temat współczesnego rynku 
pracy – określa główną myśl 
poszczególnych fragmentów 
tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym 
tekściei,często popełniając 
błędydobiera nagłówki do 
akapitów tekstu na temat 
współczesnego rynku pracy 
– określa główną myśl 
poszczególnych fragmentów 
tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędydobiera nagłówki do 
akapitów tekstu na temat 
współczesnego rynku pracy – 
określa główną myśl 
poszczególnych fragmentów 
tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekście i poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędydobiera pytania do 

Uczeńrozumiewiększość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 

Uczeń rozumie 
częśćinformacji zawartych w 
przeczytanym tekście 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i,z 
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akapitów tekstu na temat idealnego 

miejsca pracy  –  znajduje w tekście 

określone informacje 

poprawni, popełniając 
nieliczne błędydobiera pytania 
do akapitów tekstu na temat 
idealnego miejsca pracy  –  
znajduje w tekście określone 
informacje 

i,często popełniając 
błędydobiera pytania do 
akapitów tekstu na temat 
idealnego miejsca pracy  –  
znajduje w tekście określone 
informacje 

trudnością, popełniając liczne 
błędy dobiera pytania do 
akapitów tekstu na temat 
idealnego miejsca pracy  –  
znajduje w tekście określone 
informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosującszeroki zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędynie zakłócające 

komunikacji) pisze spójny i 

logicznylist motywacyjny dotyczący 

pracy w czasie wakacji: szczegółowo 

przedstawia swoje kwalifikacje, 

wyraża i uzasadnia swoje poglądy i 

uczucia oraz intencje, nadzieje i plany 

odnośnie pracy, opisuje swoje 

doświadczenia, stosuje zasady 

konstruowanialistu formalnego i 

przedstawia argumenty w logicznym 

porządku  

Uczeńna ogół 
poprawniestosujączadowalają
cy zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji)pisze 
w większości spójny i 
logicznylist motywacyjny 
dotyczący pracy w czasie 
wakacji: przedstawia swoje 
kwalifikacje, wyraża i 
uzasadnia swoje poglądy i 
uczucia oraz intencje, nadzieje 
i plany odnośnie pracy, opisuje 
swoje doświadczenia,zwykle 
stosuje zasady konstruowania 
listu formalnego i przedstawia 
argumenty w logicznym 
porządku 

Uczeń, stosującograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając 
błędyzakłócające 
komunikację 
piszemiejscami niespójny i 
nielogiczny list motywacyjny 
dotyczący pracy w czasie 
wakacji: 
częściowoprzedstawia swoje 
kwalifikacje, wyraża i 
uzasadnia swoje poglądy i 
uczucia oraz intencje, 
nadzieje i plany odnośnie 
pracy, opisuje swoje 
doświadczenia, 
częściowostosuje zasady 
konstruowania listu 
formalnego i zazwyczaj 
przedstawia argumenty w 
logicznym porządku 

Uczeń, z trudnością, 
stosującbardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych,popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczycielapisze w 
dużym stopniu niespójny i 
nielogicznylist motywacyjny 
dotyczący pracy w czasie 
wakacji: w niewielkim 
stopniuprzedstawia swoje 
kwalifikacje, wyraża i 
uzasadnia swoje poglądy i 
uczucia oraz intencje, nadzieje 
i plany odnośnie pracy, 
opisuje swoje doświadczenia, 
stosuje niektóre zasady 
konstruowania listu 
formalnego i zazwyczaj 
przedstawia argumenty w 
logicznym porządku 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO 
IGRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 

podstawowe / dość 

zaawansowanesłownictwo w zakresie 

tematu ŻYCIE RODZINNE I 

TOWARZYSKIEi poprawnie się nim 

posługuje się: etapy życia, członkowie 

rodziny, koledzy i przyjaciele, 

czynności życia codziennego, formy 

spędzania czasu wolnego, święta i 

uroczystości, styl życia, konflikty i 

problemy 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

ćwiczenia leksykalnez rozdziału 5 

-bardzo dobrze zna zasady tworzenia 

i użycia bezokolicznika ze słowem to, 

bezokolicznik bez słowa to (bare 

infinitive) oraz formy -ing czasownika 

i stosuje jepoprawnie 

 - poprawnie lub popełniając 

sporadycznebłędy rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

bezokolicznika ze słowem to, 

bezokolicznik bez słowa to (bare 

infinitive) oraz formy -ing czasownika 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego /bogatego zasobu 

- Uczeńdobrze zna i na ogół 

poprawnie posługuje się 

podstawowym /dość 

zaawansowanym słownictwem w 

zakresie tematu ŻYCIE RODZINNE I 

TOWARZYSKIE: etapy życia, 

członkowie rodziny, koledzy i 

przyjaciele, czynności życia 

codziennego, formy spędzania czasu 

wolnego, święta i uroczystości, styl 

życia, konflikty i problemy 

- na ogół poprawnie, popełniając 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 

leksykalne  z rozdziału 5 

- dobrze zna zasady tworzenia i 

użycia bezokolicznika ze słowem to, 

bezokolicznik bez słowa to (bare 

infinitive) oraz formy -ing czasownika 

i stosuje je na ogół poprawnie  

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość 

bezokolicznika ze słowem to, 

bezokolicznik bez słowa to (bare 

infinitive) oraz formy -ing czasownika 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

Uczeńczęściowo zna podstawowe 

/ dość zaawansowane słownictwo 

w zakresie tematu ŻYCIE 

RODZINNE I TOWARZYSKIE i 

posługuje się nim, często 

popełniając błędy: etapy życia, 

członkowie rodziny, koledzy i 

przyjaciele, czynności życia 

codziennego, formy spędzania 

czasu wolnego, święta i 

uroczystości, styl życia, konflikty i 

problemy 

- często popełniając błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 5 

- częściowo zna zasady tworzenia i 

użycia bezokolicznika ze słowem 

to, bezokolicznik bez słowa to 

(bare infinitive) oraz formy -ing 

czasownikai stosuje jeczęsto 

popełniając błędy  
- często popełniając 

błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość 

bezokolicznika ze słowem to, 

bezokolicznik bez słowa to (bare 

infinitive) oraz formy -ing 

czasownika 

- często popełniając 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 

zaawansowane słownictwo w 

zakresie tematu ŻYCIE RODZINNE 

I TOWARZYSKIEi z trudem się 

nim posługuje, popełniając liczne 

błędy: etapy życia, członkowie 

rodziny, koledzy i przyjaciele, 

czynności życia codziennego, formy 

spędzania czasu wolnego, święta i 

uroczystości, styl życia, konflikty i 

problemy 

- popełniając liczne błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 5 

- słabo zna zasady tworzenia i użycia 

bezokolicznika ze słowem to, 

bezokolicznik bez słowa to (bare 

infinitive) oraz formy -ing 

czasownikai stosuje jepopełniając 

liczne błędy 
-popełniając liczne błędy,rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

bezokolicznika ze słowem to, 

bezokolicznik bez słowa to (bare 

infinitive) oraz formy -ing 

czasownika 

-popełniając liczne błędyrozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego / bogatego 
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środków językowych (parafraza 

fragmentów zdań, słowotwórstwo) 

środków językowych (parafraza 

fragmentów zdań, słowotwórstwo) 

 

błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych(parafraza 

fragmentów zdań, słowotwórstwo) 

zasobu środków 

językowych(parafraza fragmentów 

zdań, słowotwórstwo) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie, stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie 
na temat planowanego 
weekendu, odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
szczegółowo jerozwijając  

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru prezentu dla 
seniora i szczegółowogo 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych(lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie 
na temat planowanego 
weekendu, odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
trzy pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru prezentu dla 
seniora i go uzasadnia oraz 
udziela odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 

Uczeńczęsto popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę w 
rozmowie na temat 
planowanego 
weekendu, częsciowo 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii 
iczęściowoje rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udzielanierozwiniętycho
dpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
prezentu dla 
senioraiczęściowo go 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnej odpowiedzi na 
dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie 
na temat planowanego 
weekendu, odnosząc się 
do niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a 
naniektóre pytania 
związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru prezentu dla 
seniora 

 przekazuje w języku 
angielskimniektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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polskim 
 

Ponadto poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy, stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

polskim 
 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując 
bardzoograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 wypowiada się na temat cech charakterystycznych dla różnych pokoleń 

 przedstawia fakty oraz uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie życia rodzinnego i towarzyskiego 

 wyraża i uzasadnia opinie dotyczące organizowania imprezy urodzinowej i innych uroczystości 

 przedstawia w logicznym porządku argumenty za i przeciw  

 proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie 

 wyraża preferencje i pyta o preferencje odnośnie przygotowywania przyjęcia urodzinowego i prezentów 
 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumieniemal wszystkie 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędydobiera zdania do wypowiedzi na 

Uczeńrozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii na 
ogół poprawnie,popełniając 

Uczeńrozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii, 
często popełniając 

Uczeń rozumie niektóre 
informacjezawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
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temat organizowania uroczystości 

weselnych  –  znajduje w tekście 

określone informacje, określa kontekst 

wypowiedzi 

nieliczne błędy,dobiera zdania 
do wypowiedzi na temat 
organizowania uroczystości 
weselnych  –  znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa kontekst wypowiedzi 

błędy,dobiera zdania do 
wypowiedzi na temat 
organizowania uroczystości 
weselnych  –  znajduje w 
tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi 

błędy, dobiera zdania do 
wypowiedzi na temat 
organizowania uroczystości 
weselnych  –  znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa kontekst wypowiedzi 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacji zawartych w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędywybiera właściwą odpowiedź na 

pytania dotyczące wysłuchanych 

wypowiedzi na temat relacji 

międzypokoleniowych 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedziina 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędywybiera 
właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące 
wysłuchanych wypowiedzi na 
temat relacji 
międzypokoleniowych 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi,i 
często popełniając błędy 
wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania 
dotyczące wysłuchanych 
wypowiedzi na temat relacji 
międzypokoleniowych 

 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania 
dotyczące wysłuchanych 
wypowiedzi na temat relacji 
międzypokoleniowych 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekściei poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędydobiera zdania do 

luk w tekście na temat różnic 

międzypokoleniowych – rozpoznaje 

związki pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera zdania 
do luk w tekście na temat 
różnic międzypokoleniowych – 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym 
tekściei,często popełniając 
błędydobiera zdania do luk 
w tekście na temat różnic 
międzypokoleniowych – 
rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędydobiera zdania do luk w 
tekście na temat różnic 
międzypokoleniowych – 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekście i poprawnie lub popełniając 

Uczeńrozumiewiększość 
informacji zawartych w 

Uczeń rozumie 
częśćinformacji zawartych w 

Uczeń rozumieniektóre 
informacje zawarte w 
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CZYTANIE sporadyczne błędydobiera zdania do 

luk w tekście na temat konfliktu 

pokoleń – rozpoznaje związki 

pomiędzy poszczególnymi częściami 

tekstu 

przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera zdania 
do luk w tekście na temat 
konfliktu pokoleń – rozpoznaje 
związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

przeczytanym tekście 
i,często popełniając 
błędydobiera zdania do luk 
w tekście na temat konfliktu 
pokoleń – rozpoznaje 
związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

przeczytanym tekście i,z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dobiera zdania do luk w 
tekście na temat konfliktu 
pokoleń – rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeńpoprawniestosującszeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

sporadyczne błędynie zakłócające 

komunikacji): 

- pisze spójnąi logicznąwiadomość na 

forum odnośnie przygotowywania i 

wręczania prezentów,uwzględniając i 

szczegółowo rozwijając podane 

kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń,na ogół 
poprawniestosujączadowalają
cy zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

-pisze w większości spójną i 
logicznąwiadomość na forum 
odnośnie przygotowywania i 
wręczania 
prezentów,uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeństosującograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając 
błędyzakłócające 
komunikację: 

-piszemiejscami niespójną i 
nielogicznąwiadomość na 
forum odnośnie 
przygotowywania i 
wręczania 
prezentów,częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeńz trudnością, stosując 
bardzoograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych,popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójną i 
chaotycznąwiadomość na 
forum odnośnie 
przygotowywania i wręczania 
prezentów, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane 
kwestie 

-przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO 
IGRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 

podstawowe / dość 

zaawansowanesłownictwo w zakresie 

tematu ŻYWIENIE i poprawnie się 

nim posługuje się: artykuły 

spożywcze, posiłki i ich 

przygotowywanie, lokale 

gastronomiczne, diety 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

ćwiczenia leksykalnez rozdziału 6 

-bardzo dobrze zna zasady użycia 

przedimka nieokreślonegoa/an; 

przedimka określonegothe, przedimka 

zerowego; rzeczowników policzalnych 

i niepoliczalnych, określeń ilości: some 

/ any / much / many / a lot of / too / 

enough / (a) few / (a) little,oraz 

konstrukcjiThere is … / It is … 

i stosuje je poprawnie 

 - poprawnie lub popełniając 

sporadycznebłędy rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające przedimków, 

rzeczowników policzalnych i 

niepoliczalnych oraz określeń ilości 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego /bogatego zasobu 

środków językowych (wybór 

wielokrotny) 

- Uczeńdobrze zna i na ogół 

poprawnie posługuje się 

podstawowym /dość 

zaawansowanym słownictwem w 

zakresie tematu ŻYWIENIE: artykuły 

spożywcze, posiłki i ich 

przygotowywanie, lokale 

gastronomiczne, diety 

- na ogół poprawnie, popełniając 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 

leksykalne  z rozdziału 6 

- dobrze zna zasady użycia przedimka 

nieokreślonegoa/an; przedimka 

określonegothe, przedimka zerowego; 

rzeczowników policzalnych i 

niepoliczalnych, określeń ilości: some 

/ any / much / many / a lot of / too / 

enough / (a) few / (a) little,oraz 

konstrukcjiThere is … / It is …i 

stosuje je na ogół poprawnie  

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość przedimków, 

rzeczowników policzalnych i 

niepoliczalnych oraz określeń ilości 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych (wybór 

wielokrotny) 

Uczeńczęściowo zna podstawowe 

/ dość zaawansowane słownictwo 

w zakresie tematu ŻYWIENIE i 

posługuje się nim, często 

popełniając błędy: artykuły 

spożywcze, posiłki i ich 

przygotowywanie, lokale 

gastronomiczne, diety 

- często popełniając błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 6 

- częściowo zna zasady użycia 

przedimka nieokreślonegoa/an; 

przedimka określonegothe, 

przedimka zerowego; 

rzeczowników policzalnych i 

niepoliczalnych, określeń ilości: 

some / any / much / many / a lot of / 

too / enough / (a) few / (a) 

little,oraz konstrukcjiThere is … / It 

is …i stosuje je często popełniając 

błędy  
- często popełniając 

błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość 

przedimków, rzeczowników 

policzalnych i niepoliczalnych oraz 

określeń ilości 

- często popełniając 

błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 

zaawansowane słownictwo w 

zakresie tematu ŻYWIENIEi z 

trudem się nim posługuje, 

popełniając liczne błędy: artykuły 

spożywcze, posiłki i ich 

przygotowywanie, lokale 

gastronomiczne, diety 

- popełniając liczne błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 6 

- słabo zna zasady użycia przedimka 

nieokreślonegoa/an; przedimka 

określonegothe, przedimka 

zerowego; rzeczowników 

policzalnych i niepoliczalnych, 

określeń ilości: some / any / much / 

many / a lot of / too / enough / (a) few 

/ (a) little,oraz konstrukcjiThere is … 

/ It is …i stosuje je popełniając 

liczne błędy 
-popełniając liczne błędy,rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

przedimków, rzeczowników 

policzalnych i niepoliczalnych oraz 

określeń ilości 

-popełniając liczne błędyrozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego / bogatego 

zasobu środków językowych(wybór 

wielokrotny) 
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rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych(wybór 

wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawniestosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie 
na temat tradycyjnej 
kuchni i przygotowywania 
posiłków, odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając  

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego zdrowe 
odżywianie i 
szczegółowogo uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych(lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie 
na temat tradycyjnej 
kuchni i przygotowywania 
posiłków, odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
trzy pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego zdrowe 
odżywianie i go uzasadnia 
oraz udziela odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 

Uczeńczęsto popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę w 
rozmowie na temat 
tradycyjnej kuchni i 
przygotowywania 
posiłków, częsciowo 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii 
iczęściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udzielanierozwiniętycho
dpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
plakatu promującego 
zdrowe odżywianie 
iczęściowo go uzasadnia 
oraz 
udzielaniepełnychodpo
wiedzi na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie 
na temat tradycyjnej 
kuchni i przygotowywania 
posiłków, odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
niektóre pytania związane 
z jej tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego zdrowe 
odżywianie 

 przekazuje w języku 
angielskimniektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji) 

sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych(lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji) 

języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując 
bardzoograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych 

 opisuje ilustracje 

 opisuje dania i posiłki 

 opisuje swoje doświadczenia dotyczące lokali gastronomicznych 

 opisuje swoje upodobania kulinarne 

 wyraża i uzasadnia swoje opinie odnośnie potraw i diet, a także lokali gastronomicznych 

 odgrywa swoją rolę w rozmowie dotyczącej posiłków i ich przygotowywania 
 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumieniemal wszystkie 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędywybiera odpowiedzi na pytania 

Uczeńrozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii na 
ogół poprawnie,popełniając 

Uczeńrozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii, 
często popełniając 

Uczeń rozumie niektóre 
informacjezawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
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dotyczące wypowiedzi na temat 

żywienia – znajduje w tekście 

określone informacje, określa kontekst 

wypowiedzi 

nieliczne błędy,wybiera 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące wypowiedzi na 
temat żywienia – znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa kontekst wypowiedzi 

błędy,wybiera odpowiedzi 
na pytania dotyczące 
wypowiedzi na temat 
żywienia – znajduje w 
tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi 

błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi 
na temat żywienia – znajduje 
w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacji zawartych w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędywybiera odpowiedzi na pytania 

dotyczące wypowiedzi na temat pracy 

w restauracji – znajduje w tekście 

określone informacje, określa kontekst 

wypowiedzi 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedziina 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędywybiera 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące wypowiedzi na 
temat pracy w restauracji – 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi,i 
często popełniając błędy 
wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące 
wypowiedzi na temat pracy 
w restauracji – znajduje w 
tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi 

 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi 
na temat pracy w restauracji – 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekściei poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędywybiera 

odpowiedzi na pytania dotyczące 

tekstów na temat posiłków rodzinnych 

i kursów kulinarnych – znajduje w 

tekście określone informacje, określa 

intencje nadawcy/autora 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędywybiera 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące tekstów na temat 
posiłków rodzinnych i kursów 
kulinarnych – znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa intencje 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym 
tekściei,często popełniając 
błędywybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące tekstów 
na temat posiłków 
rodzinnych i kursów 
kulinarnych – znajduje w 
tekście określone 
informacje, określa intencje 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędywybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące tekstów na 
temat posiłków rodzinnych i 
kursów kulinarnych – znajduje 
w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy/autora 
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nadawcy/autora nadawcy/autora 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekście i poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędywybiera 

odpowiedzi na pytania dotyczące 

tekstu na temat marnowania żywności 

i dzielenia się jedzeniem –znajduje w 

tekście określone informacje 

Uczeńrozumiewiększość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędywybiera 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące tekstu na temat 
marnowania żywności i 
dzielenia się jedzeniem – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie 
częśćinformacji zawartych w 
przeczytanym tekście 
i,często popełniając 
błędywybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące tekstu na 
temat marnowania żywności 
i dzielenia się jedzeniem – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i,z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące tekstu na 
temat marnowania żywności i 
dzielenia się jedzeniem – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosującszeroki zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędynie zakłócające 

komunikacji) pisze spójny i logiczny 

list z zażaleniem na restaurację, w 

którymszczegółowo przedstawia fakty, 

wyraża skargę, wyraża i uzasadnia 

swoje poglądy i uczucia oraz intencje i 

nadzieje odnośnie rozwiązania 

problemu, opisuje swoje 

doświadczenia, stosuje zasady 

konstruowania listu formalnego, 

przedstawia argumenty w logicznym 

porządku 

Uczeńna ogół 
poprawniestosujączadowalają
cy zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji)pisze 
w większości spójnyi 
logicznylist z zażaleniem na 
restaurację, w którym omawia 
przedstawia fakty, wyraża 
skargę, wyraża i uzasadnia 
swoje poglądy i uczucia oraz 
intencje i nadzieje odnośnie 
rozwiązania problemu, opisuje 
swoje doświadczenia, stosuje 
zasady konstruowania listu 
formalnego, przedstawia 
argumenty w logicznym 
porządku 

Uczeń, stosującograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając 
błędyzakłócające 
komunikację 
piszemiejscami niespójny i 
nielogicznylist z zażaleniem 
na restaurację, w którym 
częściowo przedstawia 
fakty, wyraża skargę, wyraża 
i uzasadnia swoje poglądy i 
uczucia oraz intencje i 
nadzieje odnośnie 
rozwiązania problemu, 
opisuje swoje 
doświadczenia, stosuje 
zasady konstruowania listu 
formalnego, przedstawia 

Uczeń, z trudnością, 
stosującbardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych,popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocąnauczycielapisze w 
dużym stopniu niespójny i 
nielogicznylist z zażaleniem na 
restaurację, w którymw 
niewielkim 
stopniuprzedstawia fakty, 
wyraża skargę, wyraża i 
uzasadnia swoje poglądy i 
uczucia oraz intencje i 
nadzieje odnośnie rozwiązania 
problemu, opisuje swoje 
doświadczenia, stosuje zasady 
konstruowania listu 
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argumenty w logicznym 
porządku 

formalnego, przedstawia 
argumenty w logicznym 
porządku 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO 
IGRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 

podstawowe / dość 

zaawansowanesłownictwo w zakresie 

tematu ZAKUPY I USŁUGIi 

poprawnie się nim posługuje się: 

rodzaje sklepów i towary, 

sprzedawanie i kupowanie, reklama, 

korzystanie z usług, środki płatnicze, 

banki, ubezpieczenia 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

ćwiczenia leksykalnez rozdziału 7 

-bardzo dobrze zna zasady użycia 

przymiotników, przysłówków oraz 

zasady ich stopniowania, a także 

zasady użycia, przymiotników i 

zaimków dzierżawczych, dopełniacza 

saksońskiego ‘s, zaimków 

wskazujących, zaimków 

nieokreślonych, zaimków each, every, 

another, other, the other, both, all, 

neither, none, eitheri stosuje je 

poprawnie 
 - poprawnie lub popełniając 

sporadycznebłędy rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

przymiotników, przysłówków i 

zaimków 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego /bogatego zasobu 

środków językowych (tłumaczenie 

fragmentów zdań, parafraza zdań) 

- Uczeńdobrze zna i na ogół 

poprawnie posługuje się 

podstawowym /dość 

zaawansowanym słownictwem w 

zakresie tematu ZAKUPY I USŁUGI: 

rodzaje sklepów i towary, 

sprzedawanie i kupowanie, reklama, 

korzystanie z usług, środki płatnicze, 

banki, ubezpieczenia 

- na ogół poprawnie, popełniając 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 

leksykalne  z rozdziału 7 

- dobrze zna zasady użycia 

przymiotników, przysłówków oraz 

zasady ich stopniowania, a także 

zasady użycia, przymiotników i 

zaimków dzierżawczych, dopełniacza 

saksońskiego ‘s, zaimków 

wskazujących, zaimków 

nieokreślonych, zaimków each, every, 

another, other, the other, both, all, 

neither, none, either i stosuje je na 

ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość 

przymiotników, przysłówków i 

zaimków 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych (tłumaczenie 

fragmentów zdań, parafraza zdań) 

Uczeńczęściowo zna podstawowe 

/ dość zaawansowane słownictwo 

w zakresie tematu ZAKUPY I 

USŁUGI i posługuje się nim, 

często popełniając błędy: rodzaje 

sklepów i towary, sprzedawanie i 

kupowanie, reklama, korzystanie z 

usług, środki płatnicze, banki, 

ubezpieczenia 

- często popełniając błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 7 

- częściowo zna zasady użycia 

przymiotników, przysłówków oraz 

zasady ich stopniowania, a także 

zasady użycia, przymiotników i 

zaimków dzierżawczych, 

dopełniacza saksońskiego ‘s, 

zaimków wskazujących, zaimków 

nieokreślonych, zaimków each, 

every, another, other, the other, 

both, all, neither, none, eitheri 

stosuje je często popełniając błędy  

- często popełniając 

błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość 

przymiotników, przysłówków i 

zaimków 

- często popełniając 

błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych(tłumaczenie 

fragmentów zdań, parafraza zdań) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 

zaawansowane słownictwo w 

zakresie tematu ZAKUPY I 

USŁUGIi z trudem się nim 

posługuje, popełniając liczne błędy: 

rodzaje sklepów i towary, 

sprzedawanie i kupowanie, reklama, 

korzystanie z usług, środki płatnicze, 

banki, ubezpieczenia 

- popełniając liczne błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 7 

- słabo zna zasady użycia 

przymiotników, przysłówków oraz 

zasady ich stopniowania, a także 

zasady użycia, przymiotników i 

zaimków dzierżawczych, dopełniacza 

saksońskiego ‘s, zaimków 

wskazujących, zaimków 

nieokreślonych, zaimków each, 

every, another, other, the other, both, 

all, neither, none, eitheri stosuje je 

popełniając liczne błędy 
-popełniając liczne błędy,rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

przymiotników, przysłówków i 

zaimków 

-popełniając liczne błędyrozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego / bogatego 

zasobu środków 

językowych(tłumaczenie fragmentów 

zdań, parafraza zdań) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 odgrywa rolęklienta 
reklamującego zakupiony 
towar lub sprzedawcy w 
sklepie elektronicznym, 
odnosząc się do podanych 
kwestii i rozwijając, 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając 

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru ulotki reklamującej 
usługi i szczegółowogo 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę klienta 
reklamującego zakupiony 
towar lub sprzedawcy w 
sklepie elektronicznym, 
odnosząc się do podanych 
kwestii i rozwijając, 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
trzy pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru ulotki 
reklamującej usługi i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 

Uczeńczęsto popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę klienta 
reklamującego 
zakupiony towar lub 
sprzedawcy w sklepie 
elektronicznym, 
odnosząc się do 
podanych kwestii i 
rozwijając, częściowo 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udzielanierozwiniętycho
dpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru ulotki 
reklamującej usługi 
iczęściowo go uzasadnia 
oraz udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i 
strukturgramatycznych: 

 odgrywa rolęklienta 
reklamującego zakupiony 
towar lub sprzedawcy w 
sklepie elektronicznym, 
odnosząc się do podanych 
kwestii i rozwijając, 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a 
naniektóre pytania 
związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru ulotki 
reklamującej usługi 

 przekazuje w języku 
angielskimniektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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polskim 
 

Ponadto poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy, stosując szeroki 

zakres słownictwai struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

polskim 
 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktury 
gramatycznych(lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując 
bardzoograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 opisuje ilustracje 

 wyraża i uzasadnia opinie dotyczące różnych sklepów 

 przedstawia fakty oraz uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie zakupów i korzystania z usług 

 wypowiada się na temat ubezpieczeń 

 wypowiada się na temat różnych sposobów reklamowania towarów i usług 
 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędyokreśla, czy podane zdania są 

zgodne z treścią wypowiedzi na temat 

zakupów biżuterii – znajduje w tekście 

Uczeńrozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii na 
ogół poprawnie,popełniając 
nieliczne błędy,określa, czy 

Uczeńrozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii, 
często popełniając 
błędy,określa, czy podane 

Uczeń rozumie niektóre 
informacjezawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, określa, czy podane 
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określone informacje podane zdania są zgodne z 
treścią wypowiedzi na temat 
zakupów biżuterii – znajduje w 
tekście określone informacje 

zdania są zgodne z treścią 
wypowiedzi na temat 
zakupów biżuterii – znajduje 
w tekście określone 
informacje 

zdania są zgodne z treścią 
wypowiedzi na temat 
zakupów biżuterii – znajduje 
w tekście określone 
informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacji zawartych w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędydobiera zdania do wypowiedzi na 

temat problemów z ubezpieczeniem – 

znajduje w tekście określone 

informacje 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedziina 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera zdania 
do wypowiedzi na temat 
problemów z ubezpieczeniem 
– znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi,i 
często popełniając błędy 
dobiera zdania do 
wypowiedzi na temat 
problemów z 
ubezpieczeniem – znajduje 
w tekście określone 
informacje 

 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dobiera zdania do 
wypowiedzi na temat 
problemów z ubezpieczeniem 
– znajduje w tekście określone 
informacje 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekściei poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędydobiera zdania do 

luk w tekście dotyczącym robienia 

zakupów przez kobiety i mężczyzn – 

rozpoznaje związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera zdania 
do luk w tekście dotyczącym 
robienia zakupów przez 
kobiety i mężczyzn – 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym 
tekściei,często popełniając 
błędydobiera zdania do luk 
w tekście dotyczącym 
robienia zakupów przez 
kobiety i mężczyzn – 
rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędydobiera zdania do luk w 
tekście dotyczącym robienia 
zakupów przez kobiety i 
mężczyzn – rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekście i poprawnie lub popełniając 

Uczeńrozumiewiększość 
informacji zawartych w 

Uczeń rozumie 
częśćinformacji zawartych w 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
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CZYTANIE sporadyczne błędywybiera właściwe 

odpowiedzi na pytania dotyczące 

tekstów na temat dokonywania 

zakupów przez kobiety i mężczyzn - 

określa główną myśl tekstu, znajduje w 

tekście określone informacje, określa 

intencje nadawcy/autora tekstu, 

oddziela fakty od opinii 

przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędywybiera 
właściwe odpowiedzi na 
pytania dotyczące tekstów na 
temat dokonywania zakupów 
przez kobiety i mężczyzn - 
określa główną myśl tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy/autora tekstu, 
oddziela fakty od opinii 

przeczytanym tekście 
i,często popełniając 
błędywybiera właściwe 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące tekstów na temat 
dokonywania zakupów przez 
kobiety i mężczyzn - określa 
główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy/autora tekstu, 
oddziela fakty od opinii 

przeczytanym tekście i,z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy wybiera właściwe 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące tekstów na temat 
dokonywania zakupów przez 
kobiety i mężczyzn - określa 
główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy/autora tekstu, 
oddziela fakty od opinii 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawniestosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

sporadyczne błędynie zakłócające 

komunikacji): 

- pisze spójną i logicznąwiadomość na 

blogu odnośnie zakupów i 

płatności,uwzględniając i szczegółowo 

rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń,na ogół 
poprawniestosujączadowalają
cy zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

-pisze w większości spójną i 
logiczną wiadomość na blogu 
odnośnie zakupów i 
płatności,uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeństosującograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając 
błędyzakłócające 
komunikację: 

-piszemiejscami niespójną i 
nielogicznąwiadomość na 
blogu odnośnie zakupów i 
płatności,częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeńz trudnością, 
stosującbardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych,popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójną i 
chaotycznąwiadomość na 
blogu odnośnie zakupów i 
płatności, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane 
kwestie 

-przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO 
IGRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 

podstawowe / dość 

zaawansowanesłownictwo w zakresie 

tematu PODRÓŻOWANIE I 

TUTYSTYKAi poprawnie się nim 

posługuje się: podróżowanie i środki 

transportu, informacja turystyczna, 

baza noclegowa, wycieczki i 

zwiedzanie, wypadki 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

ćwiczenia leksykalnez rozdziału 8 

-bardzo dobrze zna zasady użycia 

przyimków, czasowników frazowych 

przechodnich i nieprzechodnichi 

stosuje je poprawnie 

 - poprawnie lub popełniając 

sporadycznebłędy rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

przyimków, czasowników frazowych 

przechodnich i nieprzechodnich 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego /bogatego zasobu 

środków językowych (wybór 

wielokrotny, słowotwórstwo) 

- Uczeńdobrze zna i na ogół 

poprawnie posługuje się 

podstawowym /dość 

zaawansowanym słownictwem w 

zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I 

TURYSTYKA: podróżowanie i 

środki transportu, informacja 

turystyczna, baza noclegowa, 

wycieczki i zwiedzanie, wypadki 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 

leksykalne  z rozdziału 8 

- dobrze zna zasady użycia 

przyimków, czasowników frazowych 

przechodnich i nieprzechodnich i 

stosuje je na ogół poprawnie  

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość przyimków, 

czasowników frazowych 

przechodnich i nieprzechodnich 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych (wybór 

wielokrotny, słowotwórstwo) 

Uczeńczęściowo zna podstawowe 

/ dość zaawansowane słownictwo 

w zakresie tematu 

PODRÓŻOWANIE I 

TURYSTYKA i posługuje się nim, 

często popełniając błędy: 

podróżowanie i środki transportu, 

informacja turystyczna, baza 

noclegowa, wycieczki i 

zwiedzanie, wypadki 

- często popełniając błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 8 

- częściowo zna zasady użycia 

przyimków, czasowników 

frazowych przechodnich i 

nieprzechodnichi stosuje je często 

popełniając błędy  
- często popełniając 

błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość 

przyimków, czasowników 

frazowych przechodnich i 

nieprzechodnich 

- często popełniając 

błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych(wybór 

wielokrotny, słowotwórstwo) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 

zaawansowane słownictwo w 

zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I 

TURYSTYKAi z trudem się nim 

posługuje, popełniając liczne błędy: 

podróżowanie i środki transportu, 

informacja turystyczna, baza 

noclegowa, wycieczki i zwiedzanie, 

wypadki 

- popełniając liczne błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 8 

- słabo zna zasady użycia 

przyimków, czasowników frazowych 

przechodnich i nieprzechodnichi 

stosuje je popełniając liczne błędy 

-popełniając liczne błędy,rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

przyimków, czasowników frazowych 

przechodnich i nieprzechodnich 

-popełniając liczne błędyrozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego / bogatego 

zasobu środków językowych(wybór 

wielokrotny, słowotwórstwo) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 odgrywa rolęw rozmowie 
na temat planowanej 
wycieczki, odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając 

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru formy 
zakwaterowania w czasie 
wycieczki w góryi 
szczegółowogo uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie 
na temat planowanej 
wycieczki,odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
trzy pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru formy 
zakwaterowania w czasie 
wycieczki w góryi go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeńczęsto popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolęw 
rozmowie na temat 
planowanej wycieczki, 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częsciowoje rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udzielanierozwiniętycho
dpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru formy 
zakwaterowania w 
czasie wycieczki w 
góryiczęściowo go 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnychodpowiedzi 
na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosującbardzoograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie 
na temat planowanej 
wycieczki, odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na  
niektóre pytania związane 
z jej tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru formy 
zakwaterowania w czasie 
wycieczki w góry 

 przekazuje w języku 
angielskimniektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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Ponadto poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 

 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując 
bardzoograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 opisuje ilustracje 

 opisuje atrakcje turystyczne 

 przedstawia zalety i wady różnych sposobów podróżowania oraz spędzania wakacji 

 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia odnośnie podróżowania 

 wyraża i uzasadnia swoje opinie odnośnie podróżowania różnymi środkami transportu oraz ograniczenia ruchu w mieście 

 wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat plakatów promujących kampanię mającą na celu zamknięcie centrum miasta dla 
samochodów 

 proponuje, przyjmuje lub odrzuca propozycje i sugestie odnośnie rozwiązywania problemów z poruszaniem się po mieście 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędydobiera zdania do wypowiedzi na 

temat problemów z wakacjami – 

określa kontekst wypowiedzi 

Uczeńrozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy,dobiera zdania 

Uczeńrozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii, 
często popełniając 
błędy,dobiera zdania do 

Uczeń rozumie niektóre 
informacjezawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dobiera zdania do 
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do wypowiedzi na temat 
problemów z wakacjami – 
określa kontekst wypowiedzi 

wypowiedzi na temat 
problemów z wakacjami – 
określa kontekst wypowiedzi 

wypowiedzi na temat 
problemów z wakacjami – 
określa kontekst wypowiedzi 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacji zawartych w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędywybiera odpowiedzi na pytania 

dotyczące wypowiedzi na temat 

obiektów turystycznych– określa 

główną myśl tekstu, określa intencje 

nadawcy, określa kontekst 

wypowiedzi; oddziela fakty od opinii 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedziina 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędywybiera 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące wypowiedzi na 
temat obiektów 
turystycznych– określa główną 
myśl tekstu, określa intencje 
nadawcy, określa kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty od 
opinii 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi,i 
często popełniając błędy 
wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące 
wypowiedzi na temat 
obiektów turystycznych– 
określa główną myśl tekstu, 
określa intencje nadawcy, 
określa kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty 
od opinii 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi 
na temat obiektów 
turystycznych– określa główną 
myśl tekstu, określa intencje 
nadawcy, określa kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty od 
opinii 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekściei poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędydobiera zdania do 

luk w tekście dotyczącym samotnego 

podróżowania – rozpoznaje związki 

między poszczególnymi częściami 

tekstu 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera zdania 
do luk w tekście dotyczącym 
samotnego podróżowania – 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym 
tekściei,często popełniając 
błędydobiera zdania do luk 
w tekście dotyczącym 
samotnego podróżowania – 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędydobiera zdania do luk w 
tekście dotyczącym 
samotnego podróżowania – 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekście i poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędydobiera zdania do 

luk w tekście o samotnej podróżniczce 

Uczeńrozumiewiększość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 

Uczeń rozumie 
częśćinformacji zawartych w 
przeczytanym tekście 
i,często popełniając 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i,z 
trudnością, popełniając liczne 
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– rozpoznaje związki między 

poszczególnymi częściami tekstu 
nieliczne błędydobiera zdania 
do luk w tekście o samotnej 
podróżniczce – rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu 

błędydobiera zdania do luk 
w tekście o samotnej 
podróżniczce – rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

błędy dobiera zdania do luk w 
tekście o samotnej 
podróżniczce – rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosującszeroki zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędynie zakłócające 

komunikacji) pisze spójny i 

logicznyartykuł promujący podziemną 

atrakcję turystyczną, w którym 

szczegółowo opisuje miejsce, 

przedstawia fakty, relacjonuje 

wydarzenia z przeszłości, wyraża i 

uzasadnia swoje poglądy i uczucia, 

stosuje zasady konstruowania artykułu 

i odpowiedni styl 

Uczeńna ogół 
poprawniestosujączadowalają
cy zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji)pisze 
w większości spójny i 
logicznyartykuł promujący 
podziemną atrakcję 
turystyczną, w którym opisuje 
miejsce, przedstawia fakty, 
relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości, wyraża i uzasadnia 
swoje poglądy i uczucia,zwykle 
stosuje zasady konstruowania 
artykułu i odpowiedni styl 

Uczeń, stosującograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając 
błędyzakłócające 
komunikację 
piszemiejscami niespójny i 
nielogiczny artykuł 
promujący podziemną 
atrakcję turystyczną, w 
którym częściowo opisuje 
miejsce, przedstawia fakty, 
relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości, wyraża i 
uzasadnia swoje poglądy i 
uczucia, częściowo stosuje 
zasady konstruowania 
artykułu i odpowiedni styl 

Uczeń, z trudnością, 
stosującbardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych,popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocąnauczycielapisze w 
dużym stopniu niespójny i 
nielogicznyartykuł promujący 
podziemną atrakcję 
turystyczną, w którym w 
niewielkim stopniuopisuje 
miejsce, przedstawia fakty, 
relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości, wyraża i uzasadnia 
swoje poglądy i uczucia, 
sporadycznie stosuje zasady 
konstruowania artykułu i 
odpowiedni styl 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO 
IGRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 

podstawowe / dość 

zaawansowanesłownictwo w zakresie 

tematu KULTURAi poprawnie się 

nim posługuje się: dziedziny kultury, 

twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w 

kulturze, media 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

ćwiczenia leksykalnez rozdziału 9 

-bardzo dobrze zna zasady użycia 

czasowników modalnych: can, could, 

must, have to / need to, mustn’t, may / 

might, should / ought to / had better, 

shall, will, darei stosuje je poprawnie 

 - poprawnie lub popełniając 

sporadycznebłędy rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

czasowników modalnych 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego /bogatego zasobu 

środków językowych (minidialogi, 

tłumaczenie fragmentów zdań) 

- Uczeńdobrze zna i na ogół 

poprawnie posługuje się 

podstawowym /dość 

zaawansowanym słownictwem w 

zakresie tematu KULTURA: 

dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, 

uczestnictwo w kulturze, media 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 

leksykalne  z rozdziału 9 

- dobrze zna zasady użycia 

czasowników modalnych: can, could, 

must, have to / need to, mustn’t, may / 

might, should / ought to / had better, 

shall, will, dare i stosuje je na ogół 

poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość 

czasowników modalnych 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych (minidialogi, 

tłumaczenie fragmentów zdań) 

Uczeńczęściowo zna podstawowe 

/ dość zaawansowane słownictwo 

w zakresie tematu KULTURA i 

posługuje się nim, często 

popełniając błędy: dziedziny 

kultury, twórcy i ich dzieła, 

uczestnictwo w kulturze, media 

- często popełniając błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 9 

- częściowo zna zasady użycia 

czasowników modalnych: can, 

could, must, have to / need to, 

mustn’t, may / might, should / 

ought to / had better, shall, will, 

darei stosuje je często popełniając 

błędy  
- często popełniając 

błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość 

czasowników modalnych 

- często popełniając 

błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych(minidialogi, 

tłumaczenie fragmentów zdań) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 

zaawansowane słownictwo w 

zakresie tematu KULTURAi z 

trudem się nim posługuje, 

popełniając liczne błędy: dziedziny 

kultury, twórcy i ich dzieła, 

uczestnictwo w kulturze, media 

- popełniając liczne błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 9 

- słabo zna zasady użycia 

czasowników modalnych: can, could, 

must, have to / need to, mustn’t, may / 

might, should / ought to / had better, 

shall, will, darei stosuje je 

popełniając liczne błędy 
-popełniając liczne błędy,rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

czasowników modalnych 

-popełniając liczne błędyrozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego / bogatego 

zasobu środków 

językowych(minidialogi, tłumaczenie 

fragmentów zdań) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 odgrywa rolęw rozmowie 
dotyczącej 
przygotowywanej 
prezentacji na temat 
popularności różnych 
wydarzeń kulturalnych, 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając  

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboruwydarzenia 
muzycznegoi 
szczegółowoje uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolęw rozmowie 
dotyczącej 
przygotowywanej 
prezentacji na temat 
popularności różnych 
wydarzeń kulturalnych, 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je 

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
trzy pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru wydarzenia 
muzycznego, a także 
wyboru celu, na który 
zostaną przeznaczone 
fundusze szkolne,i je 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

Uczeńczęsto popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolęw 
rozmowie dotyczącej 
przygotowywanej 
prezentacji na temat 
popularności różnych 
wydarzeń kulturalnych, 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częsciowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udzielanierozwiniętych 
odpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
wydarzenia muzycznego 
iczęściowo je uzasadnia 
oraz udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosującbardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolęw rozmowie 
dotyczącej 
przygotowywanej 
prezentacji na temat 
popularności różnych 
wydarzeń kulturalnych, 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
niektóre pytania związane 
z jej tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wydarzenia muzycznego 

 przekazuje w języku 
angielskimniektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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sformułowane w języku 
polskim 

 

Ponadto poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy, stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych(lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, 
stosującbardzoograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 przedstawia fakty oraz wyraża swoje opinie dotyczące oglądanych filmów i programów telewizyjnych, słuchanej muzyki, 
czytanych książek i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych 

 wyraża i uzasadnia opinie dotyczące wydarzeń kulturalnych 

 wypowiada się na temat poznawania kultury innych krajów 

 odgrywa swoją rolę w rozmowie dotyczącej planowanego uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym 

 proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie, wyraża preferencje i pyta o preferencje odnośnie planowanej wycieczki 
do obiektów kultury 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumieniemal wszystkie 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędywybiera odpowiedzi na pytania 

dotyczące wypowiedzi na temat sztuki 

i kultury oraz określa, czy podane 

zdania są zgodne z treścią wywiadu z 

Uczeńrozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy,wybiera 
odpowiedzi na pytania 

Uczeńrozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii, 
często popełniając 
błędy,wybiera odpowiedzi 
na pytania dotyczące 

Uczeń rozumie niektóre 
informacjezawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi 
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artystką – znajduje w tekście określone 

informacje, określa intencje nadawcy 

oraz kontekst wypowiedzi 

dotyczące wypowiedzi na 
temat sztuki i kultury oraz 
określa, czy podane zdania są 
zgodne z treścią wywiadu z 
artystką – znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi 

wypowiedzi na temat sztuki i 
kultury oraz określa, czy 
podane zdania są zgodne z 
treścią wywiadu z artystką – 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi 

na temat sztuki i kultury oraz 
określa, czy podane zdania są 
zgodne z treścią wywiadu z 
artystką – znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacji zawartych w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędywybiera właściwą odpowiedź na 

pytania dotyczące wysłuchanego 

wywiadu z celebrytą występującym w 

telewizyjnym programie tanecznym – 

znajduje w tekście określone 

informacje, określa intencje nadawcy 

wypowiedzi 

 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedziina 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędywybiera 
właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące 
wysłuchanego wywiadu z 
celebrytą występującym w 
telewizyjnym programie 
tanecznym – znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa intencje nadawcy 
wypowiedzi 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi,i 
często popełniając błędy 
wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania 
dotyczące wysłuchanego 
wywiadu z celebrytą 
występującym w 
telewizyjnym programie 
tanecznym – znajduje w 
tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania 
dotyczące wysłuchanego 
wywiadu z celebrytą 
występującym w telewizyjnym 
programie tanecznym – 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy wypowiedzi 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekściei poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędydobiera zdania do 

luk w tekście oraz dobiera nagłówki do 

paragrafów tekstu na temat słuchania 

muzyki przez nastolatków – 

rozpoznaje związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami tekstu i 

określa myśl główną poszczególnych 

części tekstu 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera zdania 
do luk w tekście oraz dobiera 
nagłówki do paragrafów tekstu 
na temat słuchania muzyki 
przez nastolatków – 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym 
tekściei,często popełniając 
błędydobiera zdania do luk 
w tekście oraz dobiera 
nagłówki do paragrafów 
tekstu na temat słuchania 
muzyki przez nastolatków – 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędydobiera zdania do luk w 
tekście oraz dobiera nagłówki 
do paragrafów tekstu na 
temat słuchania muzyki przez 
nastolatków – rozpoznaje 
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rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu i określa myśl główną 
poszczególnych części tekstu 

rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu i określa 
myśl główną poszczególnych 
części tekstu 

związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu i określa myśl główną 
poszczególnych części tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekście i poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędydobiera zdania do 

poszczególnych części tekstu na temat 

słuchania różnych gatunków muzyki – 

określa myśl główną poszczególnych 

części tekstu, znajduje w tekście 

określone informacje) 

Uczeńrozumiewiększość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera zdania 
do poszczególnych części 
tekstu na temat słuchania 
różnych gatunków muzyki – 
określa myśl główną 
poszczególnych części tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie 
częśćinformacji zawartych w 
przeczytanym tekście 
i,często popełniając 
błędydobiera zdania do 
poszczególnych części tekstu 
na temat słuchania różnych 
gatunków muzyki – określa 
myśl główną poszczególnych 
części tekstu, znajduje w 
tekście określone informacje 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i,z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dobiera zdania do 
poszczególnych części tekstu 
na temat słuchania różnych 
gatunków muzyki – określa 
myśl główną poszczególnych 
części tekstu, znajduje w 
tekście określone informacje 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 
- pisze spójną i logicznąwiadomość na 

forum odnośnie uczestnictwa w 

wydarzeniach kulturalnych, 

uwzględniając i szczegółowo 

rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Uczeń,na ogół 
poprawniestosujączadowalają
cy zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

-pisze w większości spójną i 
logicznąwiadomość na forum 
odnośnie uczestnictwa w 
wydarzeniach 
kulturalnych,uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 

Uczeństosującograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając 
błędyzakłócające 
komunikację: 

-pisze miejscami niespójną i 
nielogicznąwiadomość na 
forum odnośnie 
uczestnictwa w 
wydarzeniach 
kulturalnych,częściowo 
uwzględniając i rozwijając 

Uczeńz trudnością, stosując 
bardzoograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych,popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójną i 
chaotycznąwiadomość na 
forum odnośnie uczestnictwa 
w wydarzeniach kulturalnych, 
uwzględniając i rozwijając 
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angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

niektóre podane kwestie 

-przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO 
IGRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 

podstawowe / dość 

zaawansowanesłownictwo w zakresie 

tematu SPORTi poprawnie się nim 

posługuje się: dyscypliny sportu, 

sporty ekstremalne, imprezy sportowe, 

sport wyczynowy 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

ćwiczenia leksykalnez rozdziału 10 

-bardzo dobrze zna zasady użycia 

zdań okolicznikowych przyczyny, 

skutku, celu, przyzwolenia i czasu, 

zdań przydawkowych ograniczającychi 

opisującychi stosuje je poprawnie 

 - poprawnie lub popełniając 

sporadycznebłędy rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

zdań złożonych 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

- Uczeńdobrze zna i na ogół 

poprawnie posługuje się 

podstawowym /dość 

zaawansowanym słownictwem w 

zakresie tematu SPORT: dyscypliny 

sportu, sporty ekstremalne, imprezy 

sportowe, sport wyczynowy 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 

leksykalne  z rozdziału 10 

- dobrze zna zasady użycia zdań 

okolicznikowych przyczyny, skutku, 

celu, przyzwolenia i czasu, zdań 

przydawkowych ograniczającychi 

opisującychi stosuje je na ogół 

poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość zdań 

złożoych 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje zadania 

Uczeńczęściowo zna podstawowe 

/ dość zaawansowane słownictwo 

w zakresie tematu SPORT i 

posługuje się nim, często 

popełniając błędy: dyscypliny 

sportu, sporty ekstremalne, 

imprezy sportowe, sport 

wyczynowy 

- często popełniając błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 10 

- częściowo zna zasady użycia 

zdań okolicznikowych przyczyny, 

skutku, celu, przyzwolenia i czasu, 

zdań przydawkowych 

ograniczającychi opisującychi 

stosuje je często popełniając błędy  

- często popełniając 

błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość zdań 

złożonych 

- często popełniając 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 

zaawansowane słownictwo w 

zakresie tematu SPORTi z trudem 

się nim posługuje, popełniając liczne 

błędy: dyscypliny sportu, sporty 

ekstremalne, imprezy sportowe, sport 

wyczynowy 

- popełniając liczne błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 10 

- słabo zna zasady użycia zdań 

okolicznikowych przyczyny, skutku, 

celu, przyzwolenia i czasu, zdań 

przydawkowych ograniczającychi 

opisującychi stosuje je popełniając 

liczne błędy 
-popełniając liczne błędy,rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

zdań złożonych 

-popełniając liczne błędyrozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego / bogatego 
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miarę rozwiniętego /bogatego zasobu 

środków językowych (wybór 

wielokrotny) 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych (wybór 

wielokrotny) 

błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych(wybór 

wielokrotny) 

zasobu środków językowych(wybór 

wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie 
na temat uprawiania 
sportów ekstremalnych, 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając je, 

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru najwłaściwszego 
obiektu wodnego dla 
mieszkańców swojego 
miasta i szczegółowogo 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolęw rozmowie 
na temat uprawiania 
sportów ekstremalnych, 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je 

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
trzy pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru najwłaściwszego 
obiektu wodnego dla 
mieszkańców swojego 
miasta i go uzasadnia oraz 
udziela odpowiedzi na dwa 
pytania 

Uczeńczęsto popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolęw 
rozmowie na temat 
uprawiania sportów 
ekstremalnych, 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udzielanierozwiniętycho
dpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
najwłaściwszego obiektu 
wodnego dla 
mieszkańców swojego 
miasta iczęściowo go 
uzasadnia oraz 
udzielaniepełnychodpo
wiedzi na dwa pytania 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie 
na temat uprawiania 
sportów ekstremalnych, 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a 
naniektóre pytania 
związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru najwłaściwszego 
obiektu wodnego dla 
mieszkańców swojego 
miasta 

 przekazuje w języku 
angielskimniektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 
 

Ponadto poprawnie, stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosując, zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych(lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosującbardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 opisuje ilustracje 

 opisuje swoje doświadczenia dotyczące uprawiania sportu 

 przedstawia fakty dotyczące sportowców i uprawiania sportu 

 wyraża i uzasadnia swoje opinie odnośnie różnych dyscyplin sportu oraz sportowców, a także pozytywnego wpływu sportu na 
rozwój młodych ludzi 

 wypowiada się na temat zagrożeń związanych ze sportem 

 wypowiada się na temat uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne 
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POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędyokreśla, czy podane zdania są 

zgodne z treścią wysłuchanej rozmowy 

z pływakiem – znajduje w tekście 

określone informacje 

Uczeńrozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, określa, czy 
podane zdania są zgodne z 
treścią wysłuchanej rozmowy z 
pływakiem – znajduje w 
tekście określone informacje 

Uczeńrozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii, 
często popełniając 
błędy,określa, czy podane 
zdania są zgodne z treścią 
wysłuchanej rozmowy z 
pływakiem – znajduje w 
tekście określone 
informacjepodanych 
możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 
informacjezawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, określa, czy podane 
zdania są zgodne z treścią 
wysłuchanej rozmowy z 
pływakiem – znajduje w 
tekście określone 
informacjeodpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacji zawartych w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędywybiera odpowiedzi na pytania 

dotyczące wypowiedzi na temat 

uprawiania sportu – określa główną 

myśl tekstu, znajduje w tekście 

określone informacje, określa kontekst 

wypowiedzi; oddziela fakty od opinii 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedziina 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędywybiera 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące wypowiedzi na 
temat uprawiania sportu – 
określa główną myśl tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty od 
opinii 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi,i 
często popełniając błędy 
wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące 
wypowiedzi na temat 
uprawiania sportu – określa 
główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty 
od opinii 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi 
na temat uprawiania sportu – 
określa główną myśl tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty od 
opinii 
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POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekściei poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędydobiera zdania do 

luk w tekście na temat sławnego 

sportowca oraz wybiera właściwą 

odpowiedź na pytania dotyczące 

tekstów o roli sportu w życiu młodych 

ludzi – określa główną myśl tekstu, 

znajduje w tekście określone 

informacje, określa intencje 

nadawcy/autora, rozpoznaje związki 

między poszczególnymi częściami 

tekstu 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera zdania 
do luk w tekście na temat 
sławnego sportowca oraz 
wybiera właściwą odpowiedź 
na pytania dotyczące tekstów 
o roli sportu w życiu młodych 
ludzi – określa główną myśl 
tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
intencje nadawcy/autora, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym 
tekściei,często popełniając 
błędydobiera zdania do luk 
w tekście na temat 
sławnego sportowca oraz 
wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania 
dotyczące tekstów o roli 
sportu w życiu młodych ludzi 
– określa główną myśl 
tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje, 
określa intencje 
nadawcy/autora, rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędydobiera zdania do luk w 
tekście na temat sławnego 
sportowca oraz wybiera 
właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące tekstów o 
roli sportu w życiu młodych 
ludzi – określa główną myśl 
tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
intencje nadawcy/autora, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekście i poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędydobiera zdania do 

luk w tekście o wpływie uprawiania 

sportu drużynowego na życie młodej 

siatkarki – rozpoznaje związki między 

poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeńrozumiewiększość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera zdania 
do luk w tekście o wpływie 
uprawiania sportu 
drużynowego na życie młodej 
siatkarki – rozpoznaje związki 
między poszczególnymi 
częściami tekstu 

Uczeń rozumie 
częśćinformacji zawartych w 
przeczytanym tekście 
i,często popełniając 
błędydobiera zdania do luk 
w tekście o wpływie 
uprawiania sportu 
drużynowego na życie 
młodej siatkarki – 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i,z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dobiera zdania do luk w 
tekście o wpływie uprawiania 
sportu drużynowego na życie 
młodej siatkarki – rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu) 
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POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosującszeroki zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędynie zakłócające 

komunikacji) pisze spójną i logiczną 

rozprawkę z opinią odnośnie 

uczestnictwa w paraolimpiadach, w 

którejszczegółowo omawia oba 

elementy tematu oraz zachowuje 

właściwą formę i styl wypowiedzi.  

Uczeńna ogół 
poprawniestosujączadowalają
cy zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji)pisze 
w większościspójną i 
logicznąrozprawkę z opinią 
odnośnie uczestnictwa w 
paraolimpiadach, w której 
omawia oba elementy tematu 
oraz zwyklezachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń, stosującograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając 
błędyzakłócające 
komunikacjępiszemiejscami 
niespójną i 
nielogicznąrozprawkę z 
opinią odnośnie 
uczestnictwa w 
paraolimpiadachw 
którejczęściowo omawia 
oba elementy tematu i 
częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń,z trudnością, 
stosującbardzoograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych,popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocąnauczyciela 

pisze w dużym stopniu 
niespójną i 
nielogicznąrozprawkę z opinią 
odnośnie uczestnictwa w 
paraolimpiadach, w 
którejomawia niektóre 
elementy tematu, w 
niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO 
IGRAMATYKA 

- Uczeń bardzo dobrze zna 

podstawowe / dość 

zaawansowanesłownictwo w zakresie 

tematu ZDROWIEi poprawnie się 

nim posługuje się: samopoczucie, 

ciało, choroby, objawy i ich leczenie, 

- Uczeńdobrze zna i na ogół 

poprawnie posługuje się 

podstawowym /dość 

zaawansowanym słownictwem w 

zakresie tematu ZDROWIE: 

samopoczucie, ciało, choroby, objawy 

Uczeńczęściowo zna podstawowe 

/ dość zaawansowane słownictwo 

w zakresie tematu ZDROWIE i 

posługuje się nim, często 

popełniając błędy: samopoczucie, 

ciało, choroby, objawy i ich 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 

zaawansowane słownictwo w 

zakresie tematu ZDROWIEi z 

trudem się nim posługuje, 

popełniając liczne błędy: 

samopoczucie, ciało, choroby, 



 462 

(Znajomość środków 
językowych) 

 

zdrowy styl życia, niepełnosprawni, 

uzależnienia, ochrona zdrowia 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

ćwiczenia leksykalnez rozdziału 11 

-bardzo dobrze zna zasady użycia 

zdań twierdzących, przeczących i 

pytających w mowie zależnej, próśb i 

poleceń w mowie zależneji stosuje je 

poprawnie 
 - poprawnie lub popełniając 

sporadycznebłędy rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

mowy zależnej 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego /bogatego zasobu 

środków językowych (tłumaczenie 

fragmentów zdań, parafraza zdań) 

i ich leczenie, zdrowy styl życia, 

niepełnosprawni, uzależnienia, 

ochrona zdrowia 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 

leksykalne  z rozdziału 11 

- dobrze zna zasady użycia zdań 

twierdzących, przeczących i 

pytających w mowie zależnej, próśb i 

poleceń w mowie zależneji stosuje je 

na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość mowy 

zależnej 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych (tłumaczenie 

fragmentów zdań, parafraza zdań) 

leczenie, zdrowy styl życia, 

niepełnosprawni, uzależnienia, 

ochrona zdrowia 

- często popełniając błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 11 

- częściowo zna zasady użycia 

zdań twierdzących, przeczących i 

pytających w mowie zależnej, 

próśb i poleceń w mowie zależneji 

stosuje je często popełniając błędy  

- często popełniając 

błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość mowy 

zależnej 

- często popełniając 

błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych(tłumaczenie 

fragmentów zdań, parafraza zdań) 

objawy i ich leczenie, zdrowy styl 

życia, niepełnosprawni, uzależnienia, 

ochrona zdrowia 

- popełniając liczne błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 11 

- słabo zna zasady użycia zdań 

twierdzących, przeczących i 

pytających w mowie zależnej, próśb i 

poleceń w mowie zależneji stosuje je 

popełniając liczne błędy 
-popełniając liczne błędy,rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

mowy zależnej 

-popełniając liczne błędyrozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego / bogatego 

zasobu środków 

językowych(tłumaczenie fragmentów 

zdań, parafraza zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawniestosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 odgrywa rolęw rozmowie 
dotyczącej udziału w 
zajęciach sportowych, 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając  

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych(lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolęw rozmowie 
dotyczącej udziału w 
zajęciach sportowych, 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
trzy pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 

Uczeńczęsto popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywaw rozmowie 
dotyczącej udziału w 
zajęciach sportowych, 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częsciowoje rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udzielanierozwiniętycho
dpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosującbardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolęw rozmowie 
dotyczącej udziału w 
zajęciach sportowych, 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a 
naniektóre pytania 
związane z jej tematyką,  
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rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu 
zachęcającego do rzucenia 
paleniai szczegółowogo 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu 
zachęcającego do rzucenia 
paleniai go uzasadnia oraz 
udziela odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
plakatu zachęcającego 
do rzucenia 
paleniaiczęściowo go 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnychodpowiedzi 
na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu 
zachęcającego do rzucenia 
palenia 

 przekazuje w języku 
angielskimniektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując bardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 
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 opisuje ilustracje 

 opisuje swoje doświadczenia odnośnie problemów zdrowotnych i ich rozwiązywania 

 wyraża swoje opinie dotyczące pracy w służbie zdrowia 

 wypowiada się na temat przyczyn i skutków długotrwałego stresu, a także problemów zdrowotnych związanych z uczeniem 
się i ochrony zdrowia psychicznego 

 wyraża swoją opinię odnośnie czynników sprzyjających poczuciu szczęścia 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędydobiera zdania do wysłuchanych 

wypowiedzi dotyczących problemów 

zdrowotnych - znajduje w tekście 

określone informacje,  określa intencje 

nadawcy oraz kontekst wypowiedzi 

oraz wybiera odpowiedzi na pytania 

odnoszące się do wypowiedzi na temat 

ochrony zdrowia 

Uczeńrozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy,dobiera zdania 
do wysłuchanych wypowiedzi 
dotyczących problemów 
zdrowotnych - znajduje w 
tekście określone informacje,  
określa intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi oraz 
wybiera odpowiedzi na pytania 
odnoszące się do wypowiedzi 
na temat ochrony zdrowia 

Uczeńrozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii, 
często popełniając 
błędy,dobiera zdania do 
wysłuchanych wypowiedzi 
dotyczących problemów 
zdrowotnych - znajduje w 
tekście określone 
informacje,  określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi oraz wybiera 
odpowiedzi na pytania 
odnoszące się do 
wypowiedzi na temat 
ochrony zdrowia 

Uczeń rozumie niektóre 
informacjezawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dobiera zdania do 
wysłuchanych wypowiedzi 
dotyczących problemów 
zdrowotnych - znajduje w 
tekście określone informacje,  
określa intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi oraz 
wybiera odpowiedzi na 
pytania odnoszące się do 
wypowiedzi na temat ochrony 
zdrowia 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacji zawartych w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędydobiera zdania do wysłuchanych 

wypowiedzi dotyczących terapii 

alternatywnych – znajduje w tekście 

określone informacje 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedziina 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera zdania 
do wysłuchanych wypowiedzi 
dotyczących terapii 
alternatywnych – znajduje w 
tekście określone informacje 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi,i 
często popełniając błędy 
dobiera zdania do 
wysłuchanych wypowiedzi 
dotyczących terapii 
alternatywnych – znajduje w 
tekście określone informacje 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, dobiera zdania do 
wysłuchanych wypowiedzi 
dotyczących terapii 
alternatywnych – znajduje w 
tekście określone informacje 
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POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekściei poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędydobiera nagłówki 

do akapitów tekstu na temat 

specyficznych problemów w uczeniu 

się –określa myśl główną 

poszczególnych części tekstu 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera 
nagłówki do akapitów tekstu 
na temat specyficznych 
problemów w uczeniu się –
określa myśl główną 
poszczególnych części tekstu 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym 
tekściei,często popełniając 
błędydobiera nagłówki do 
akapitów tekstu na temat 
specyficznych problemów w 
uczeniu się –określa myśl 
główną poszczególnych 
części tekstu 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędydobiera nagłówki do 
akapitów tekstu na temat 
specyficznych problemów w 
uczeniu się –określa myśl 
główną poszczególnych części 
tekstu) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekście i poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędywybiera 

odpowiedzi na pytania dotyczące 

tekstów na temat dysleksji – znajduje 

w tekście określone informacje, 

określa intencje autora oraz kontekst 

wypowiedzi 

Uczeńrozumiewiększość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędywybiera 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące tekstów na temat 
dysleksji – znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
intencje autora oraz kontekst 
wypowiedzi 

Uczeń rozumie 
częśćinformacji zawartych w 
przeczytanym tekście 
i,często popełniając 
błędywybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące tekstów 
na temat dysleksji – znajduje 
w tekście określone 
informacje, określa intencje 
autora oraz kontekst 
wypowiedzi 

Uczeń rozumieniektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i,z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące tekstów na 
temat dysleksji – znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa intencje autora oraz 
kontekst wypowiedzi 

POZIOM PODSTAWOWY 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosującszeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

sporadyczne błędynie zakłócające 

komunikacji): 

- pisze spójną i logicznąwiadomość na 

blogu odnośnie problemu 

zdrowotnego,uwzględniając i 

szczegółowo rozwijając podane 

kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 

Uczeń,na ogół 
poprawniestosujączadowalają
cy zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

-pisze w większości spójną i 
logiczną wiadomość na blogu 
odnośnie problemu 
zdrowotnego,uwzględniając i 

Uczeństosującograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając 
błędyzakłócające 
komunikację: 

-piszemiejscami niespójną i 
nielogicznąwiadomość na 
blogu odnośnie problemu 
zdrowotnego,częściowo 

Uczeńz trudnością, 
stosującbardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych,popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójną i 
chaotycznąwiadomość na 
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polskim 

 

rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

blogu odnośnie problemu 
zdrowotnego, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane 
kwestie 

-przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 

Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO 
IGRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 

podstawowe / dość 

zaawansowanesłownictwo w zakresie 

tematu NAUKA I TECHNIKAi 

poprawnie się nim posługuje się: 

dziedziny nauki, wynalazki i odkrycia; 

badania naukowe, korzystanie z 

urządzeń technicznych, technologie 

informacyjno-komunikacyjne 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

ćwiczenia leksykalnez rozdziału 12 

-bardzo dobrze zna zasady użycia 

zdań warunkowych typu 0, I, II, III 

oraz zdań warunkowych mieszanychi 

- Uczeńdobrze zna i na ogół 

poprawnie posługuje się 

podstawowym /dość 

zaawansowanym słownictwem w 

zakresie tematu NAUKA I 

TECHNIKA: dziedziny nauki, 

wynalazki i odkrycia; badania 

naukowe, korzystanie z urządzeń 

technicznych, technologie 

informacyjno-komunikacyjne 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 

leksykalne  z rozdziału 12 

- dobrze zna zasady użycia zdań 

warunkowych typu 0, I, II, III oraz 

Uczeńczęściowo zna podstawowe 

/ dość zaawansowane słownictwo 

w zakresie tematu NAUKA I 

TECHNIKA i posługuje się nim, 

często popełniając błędy: 

dziedziny nauki, wynalazki i 

odkrycia; badania naukowe, 

korzystanie z urządzeń 

technicznych, technologie 

informacyjno-komunikacyjne 

- często popełniając błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 12 

- częściowo zna zasady użycia 

zdań warunkowych typu 0, I, II, III 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 

zaawansowane słownictwo w 

zakresie tematu NAUKA I 

TECHNIKA i z trudem się nim 

posługuje, popełniając liczne błędy: 

dziedziny nauki, wynalazki i 

odkrycia; badania naukowe, 

korzystanie z urządzeń technicznych, 

technologie informacyjno-

komunikacyjne 

- popełniając liczne błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 12 

- słabo zna zasady użycia zdań 

warunkowych typu 0, I, II, III oraz 
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stosuje je poprawnie 

 - poprawnie lub popełniając 

sporadycznebłędy rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

zdań warunkowych 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego /bogatego zasobu 

środków językowych (uzupełnianie 

zdań jednym wyrazem, układanie 

fragmentów zdań) 

zdań warunkowych mieszanychi 

stosuje je na ogół poprawnie  

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość zdań 

warunkowych 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych (uzupełnianie 

zdań jednym wyrazem, układanie 

fragmentów zdań) 

oraz zdań warunkowych 

mieszanychi stosuje je często 

popełniając błędy  
- często popełniając 

błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość zdań 

warunkowych 

- często popełniając 

błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych(uzupełnianie 

zdań jednym wyrazem, układanie 

fragmentów zdań) 

zdań warunkowych mieszanychi 

stosuje je popełniając liczne błędy 

-popełniając liczne błędy,rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

zdań warunkowych 

-popełniając liczne błędyrozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego / bogatego 

zasobu środków 

językowych(uzupełnianie zdań 

jednym wyrazem, układanie 

fragmentów zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 odgrywa rolęw rozmowie 
na temat zakupu sprzętu 
elektronicznego, odnosząc 
się do podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając  

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru sposobu 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie 
na temat zakupu sprzętu 
elektronicznego, odnosząc 
się do podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
trzy pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 

Uczeńczęsto popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolęw 
rozmowie na temat 
zakupu sprzętu 
elektronicznego, 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częsciowoje rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udzielanierozwiniętycho
dpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzoograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolęw rozmowie 
na temat zakupu sprzętu 
elektronicznego, odnosząc 
się do niektórych 
podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
niektóre pytania związane 
z jej tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru sposobu 
komunikowania się przy 
użyciu nowoczesnych 
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komunikowania się przy 
użyciu nowoczesnych 
technologiii szczegółowogo 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

wyboru sposobu 
komunikowania się przy 
użyciu nowoczesnych 
technologii i go uzasadnia 
oraz udziela odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

sposobu 
komunikowania się przy 
użyciu nowoczesnych 
technologiiiczęściowogo 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnych odpowiedzi 
na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

technologii 

 przekazuje w języku 
angielskimniektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, 
stosującbardzoograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 wypowiada się na temat pracy w zawodzie naukowca 

 wypowiada się na temat najciekawszych i najmniej ciekawych obszarów nauki 

 opisuje sytuację związaną z awarią techniczną 

 wypowiada się na temat ważnych wynalazków i uzasadnia wypowiedź 

 przedstawia swoją opinię na temat przydatności robotów oraz zagrożeń i szans związanych z rozwojem nowych technologii 

 wypowiada się na temat życia w przyszłości 
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 wypowiada się na tematksiążek i filmów science fiction 

 opisuje niedawno zakupione urządzenie 

 wypowiada się na temat zmian technologicznych w ciągu najbliższych 100 lat 

 wypowiada się na temat ilości spędzanego przed komputerem czasu 

 wypowiada się na temat komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych i komunikacji telefonicznej 

 wypowiada się na tematprogramów naukowych w telewizji 

 opisuje wystawę naukową, którą odwiedził 

 wypowiada się na tematmało przydatnych wynalazków 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędyokreśla, czy podane zdania są 

zgodne z treścią wysłuchanego 

wywiadu z laureatką konkursu 

naukowego – znajduje w tekście 

określone informacje 

Uczeńrozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy,określa, czy 
podane zdania są zgodne z 
treścią wysłuchanego wywiadu 
z laureatką konkursu 
naukowego – znajduje w 
tekście określone informacje 

Uczeńrozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii, 
często popełniając 
błędy,określa, czy podane 
zdania są zgodne z treścią 
wysłuchanego wywiadu z 
laureatką konkursu 
naukowego – znajduje w 
tekście określone informacje 

Uczeń rozumie niektóre 
informacjezawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, określa, czy podane 
zdania są zgodne z treścią 
wysłuchanego wywiadu z 
laureatką konkursu 
naukowego – znajduje w 
tekście określone informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacji zawartych w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędywybiera odpowiedzi na pytania 

dotyczące wypowiedzi odnoszących 

się do osiągnięć naukowych i 

technologicznych – określa główną 

myśl tekstu, znajduje w tekście 

określone informacje, określa kontekst 

wypowiedzi; oddziela fakty od opinii 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedziina 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędywybiera 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące wypowiedzi 
odnoszących się do osiągnięć 
naukowych i technologicznych 
– określa główną myśl tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty od 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi,i 
często popełniając błędy 
wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące 
wypowiedzi odnoszących się 
do osiągnięć naukowych i 
technologicznych – określa 
główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi 
odnoszących się do osiągnięć 
naukowych i technologicznych 
– określa główną myśl tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty od 
opinii 



 470 

opinii od opinii 

 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekściei poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędywybiera właściwą 

odpowiedź na pytania dotyczące 

tekstów o naukowcach i ich pracy -  

znajduje w tekście określone 

informacje, określa intencje 

nadawcy/autora oraz dobiera zdania do 

luk w tekście na temat nowoczesnych 

wynalazków –rozpoznaje związki 

między poszczególnymi częściami 

tekstu 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędywybiera 
właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące tekstów o 
naukowcach i ich pracy -  
znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy/autora oraz dobiera 
zdania do luk w tekście na 
temat nowoczesnych 
wynalazków – rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym 
tekściei,często popełniając 
błędywybiera właściwą 
odpowiedź na pytania 
dotyczące tekstów o 
naukowcach i ich pracy -  
znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy/autora oraz 
dobiera zdania do luk w 
tekście na temat 
nowoczesnych wynalazków 
– rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędywybiera właściwą 
odpowiedź na pytania 
dotyczące tekstów o 
naukowcach i ich pracy -  
znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy/autora oraz dobiera 
zdania do luk w tekście na 
temat nowoczesnych 
wynalazków – rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekście i poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędydobiera pytania do 

akapitów tekstu o marzeniach 

naukowców – znajduje w tekście 

określone informacje 

Uczeńrozumiewiększość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera pytania 
do akapitów tekstu o 
marzeniach naukowców – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie 
częśćinformacji zawartych w 
przeczytanym tekście 
i,często popełniając 
błędydobiera pytania do 
akapitów tekstu o 
marzeniach naukowców – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i,z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dobiera pytania do 
akapitów tekstu o marzeniach 
naukowców – znajduje w 
tekście określone informacje 
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POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosującszeroki zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędynie zakłócające 

komunikacji) pisze spójny i logiczny 

artykuł na temat uczestnictwa w 

warsztatach naukowych, w 

którymszczegółowo relacjonuje 

przebieg warsztatów, wyraża i 

uzasadnia swoje poglądy i uczucia 

odnośnie uczestnictwa w warsztatach, 

stosuje zasady konstruowania artykułu, 

stosuje odpowiedni styl 

Uczeńna ogół 
poprawniestosujączadowalają
cy zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji)pisze 
w większościspójny i logiczny 
artykuł na temat uczestnictwa 
w warsztatach naukowych, w 
którym relacjonuje przebieg 
warsztatów, wyraża i 
uzasadnia swoje poglądy i 
uczucia odnośnie uczestnictwa 
w warsztatach,zazwyczaj 
stosuje zasady konstruowania 
artykułu, stosuje odpowiedni 
styl 

Uczeń, stosującograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając 
błędyzakłócające 
komunikacjępiszemiejscami 
niespójnyi nielogiczny 
artykuł na temat 
uczestnictwa w warsztatach 
naukowych, w 
którymczęściowo 
relacjonuje przebieg 
warsztatów, wyraża i 
uzasadnia swoje poglądy i 
uczucia odnośnie 
uczestnictwa w warsztatach, 
stosuje zasady 
konstruowania artykułu, 
częściowostosuje 
odpowiedni styl 

Uczeń, z trudnością, stosując 
bardzoograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych,popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
zpomocą nauczyciela 

pisze w dużym stopniu 
niespójny i nielogiczny artykuł 
na temat uczestnictwa w 
warsztatach naukowych, w 
którym w niewielkim 
stopniurelacjonuje przebieg 
warsztatów, wyraża swoje 
poglądy i uczucia odnośnie 
uczestnictwa w warsztatach, 
stosuje zasady konstruowania 
artykułu, w niewielkim 
stopniustosuje odpowiedni 
styl 
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Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO 
IGRAMATYKA(Znajomoś
ć środków językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 

podstawowe / dość 

zaawansowanesłownictwo w zakresie 

tematu ŚWIAT PRZYRODY i 

poprawnie się nim posługuje się: 

pogoda i klimat, świat roślin i 

zwierząt, krajobraz, zagrożenia 

środowiska naturalnego, ochrona 

środowiska naturalnego, klęski 

żywiołowe, przestrzeń kosmiczna 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

ćwiczenia leksykalnez rozdziału 13 

-bardzo dobrze zna zasady użycia 

strony biernej w czasach: present 

simple, present continuous, past 

simple, present perfect, past perfect, 

future simple oraz z czasownikami 

modalnymi oraz konstrukcji have 

something donei stosuje je poprawnie 

 - poprawnie lub popełniając 

sporadycznebłędy rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

strony biernej 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego /bogatego zasobu 

środków językowych (minidialogi, 

słowotwórstwo) 

- Uczeńdobrze zna i na ogół 

poprawnie posługuje się 

podstawowym /dość 

zaawansowanym słownictwem w 

zakresie tematu ŚWIAT 

PRZYRODY: pogoda i klimat, świat 

roślin i zwierząt, krajobraz, 

zagrożenia środowiska naturalnego, 

ochrona środowiska naturalnego, 

klęski żywiołowe, przestrzeń 

kosmiczna 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 

leksykalne  z rozdziału 13 

- dobrze zna zasady użycia strony 

biernej w czasach: present simple, 

present continuous, past simple, 

present perfect, past perfect, future 

simple oraz z czasownikami 

modalnymi oraz konstrukcji have 

something done i stosuje je na ogół 

poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość strony 

biernej 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych (minidialogi, 

słowotwórstwo) 

Uczeńczęściowo zna podstawowe 

/ dość zaawansowane słownictwo 

w zakresie tematu ŚWIAT 

PRZYRODY i posługuje się nim, 

często popełniając błędy: pogoda i 

klimat, świat roślin i zwierząt, 

krajobraz, zagrożenia środowiska 

naturalnego, ochrona środowiska 

naturalnego, klęski żywiołowe, 

przestrzeń kosmiczna 

- często popełniając błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 13 

- częściowo zna zasady użycia 

strony biernej w czasach: present 

simple, present continuous, past 

simple, present perfect, past 

perfect, future simple oraz z 

czasownikami modalnymi oraz 

konstrukcji have something donei 

stosuje je często popełniając błędy  

- często popełniając 

błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość strony 

biernej 

- często popełniając 

błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych(minidialogi, 

słowotwórstwo) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 

zaawansowane słownictwo w 

zakresie tematu ŚWIAT 

PRZYRODY i z trudem się nim 

posługuje, popełniając liczne błędy: 

pogoda i klimat, świat roślin i 

zwierząt, krajobraz, zagrożenia 

środowiska naturalnego, ochrona 

środowiska naturalnego, klęski 

żywiołowe, przestrzeń kosmiczna 

- popełniając liczne błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 13 

- słabo zna zasady użycia strony 

biernej w czasach: present simple, 

present continuous, past simple, 

present perfect, past perfect, future 

simple oraz z czasownikami 

modalnymi oraz konstrukcji have 

something donei stosuje je 

popełniając liczne błędy 
-popełniając liczne błędy,rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

strony biernej 

-popełniając liczne błędyrozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego / bogatego 

zasobu środków językowych( 

minidialogi, słowotwórstwo) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie, stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 odgrywa rolęw rozmowie 
dotyczącej planowanej 
akcji z okazji Światowego 
Dnia Ziemi, odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając j 

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego akcję pomocy 
ofiarom klęski żywiołowej i 
szczegółowogo uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych(lub 
popełniając nieliczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolęw rozmowie 
dotyczącej planowanej 
akcji z okazji Światowego 
Dnia Ziemi, odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
trzy pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego akcję 
pomocy ofiarom klęski 
żywiołoweji go uzasadnia 
oraz udziela odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeńczęsto popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę w 
rozmowie dotyczącej 
planowanej akcji z okazji 
Światowego Dnia Ziemi, 
częsciowo odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
częsciowoje rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udzielanierozwiniętycho
dpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
plakatu promującego 
akcję pomocy ofiarom 
klęski żywiołowej 
iczęściowo go uzasadnia 
oraz 
udzielaniepełnychodpo
wiedzi na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzoograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolęw rozmowie 
dotyczącej planowanej 
akcji z okazji Światowego 
Dnia Ziemi, odnosząc się 
do niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
niektóre pytania związane 
z jej tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego akcję 
pomocy ofiarom klęski 
żywiołowej 

 przekazuje w języku 
angielskimniektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 
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Ponadto poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 

 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych(lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 

 

 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosując 
bardzoograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 opisuje ilustracje 

 przedstawia fakty dotyczące roślin i zwierząt 

 opisuje zmiany krajobrazu w swojej okolicy 

 relacjonuje wizytę w zoo lub innym ciekawym pod względem przyrodniczym miejscu 

 wyraża swoje opinie i upodobania odnośnie środowiska naturalnego 

 wypowiada się na temat zagrożeń i ochrony środowiska 

 wypowiada się na temat przyczyn i skutków klęsk żywiołowych, a także sposobów pomagania poszkodowanym 

 wyraża swoją opinię odnośnie ogrodów zoologicznych oraz pracy ze zwierzętami 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędydobiera zdania do wypowiedzi 

Uczeńrozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii na 
ogół poprawnie, popełniając 

Uczeńrozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii, 
często popełniając 

Uczeń rozumie niektóre 
informacjezawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
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dotyczących pogody - określa myśl 

główną wypowiedzi, znajduje w 

tekście określone informacje,  określa 

intencje nadawcy oraz kontekst 

wypowiedzi oraz określa, czy podane 

zdania są zgodne z treścią wysłuchanej 

rozmowy na temat wizyty na farmie 

motyli – znajduje w tekście określone 

informacje 

nieliczne błędy,dobiera zdania 
do wypowiedzi dotyczących 
pogody - określa myśl główną 
wypowiedzi, znajduje w 
tekście określone informacje,  
określa intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi oraz 
określa, czy podane zdania są 
zgodne z treścią wysłuchanej 
rozmowy na temat wizyty na 
farmie motyli – znajduje w 
tekście określone informacje 

błędy,dobiera zdania do 
wypowiedzi dotyczących 
pogody - określa myśl 
główną wypowiedzi, 
znajduje w tekście określone 
informacje,  określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi oraz określa, czy 
podane zdania są zgodne z 
treścią wysłuchanej 
rozmowy na temat wizyty na 
farmie motyli – znajduje w 
tekście określone informacje 

błędy, dobiera zdania do 
wypowiedzi dotyczących 
pogody - określa myśl główną 
wypowiedzi, znajduje w 
tekście określone informacje,  
określa intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi oraz 
określa, czy podane zdania są 
zgodne z treścią wysłuchanej 
rozmowy na temat wizyty na 
farmie motyli – znajduje w 
tekście określone informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacji zawartych w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędywybiera odpowiedzi na pytania 

dotyczące wysłuchanych wypowiedzi 

na temat zagrożeń i ochrony 

środowiska –  określa główną myśl 

oraz kontekst wypowiedzi; oddziela 

fakty od opinii 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedziina 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydopasowuje 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące wysłuchanych 
wypowiedzi na temat zagrożeń 
i ochrony środowiska –  
określa główną myśl oraz 
kontekst wypowiedzi; oddziela 
fakty od opinii 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi,i 
często popełniając błędy 
wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące 
wysłuchanych wypowiedzi 
na temat zagrożeń i ochrony 
środowiska –  określa 
główną myśl oraz kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty 
od opinii 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące 
wysłuchanych wypowiedzi na 
temat zagrożeń i ochrony 
środowiska –  określa główną 
myśl oraz kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty od 
opinii) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE 

Uczeń rozumieniemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekściei poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędywybiera 

odpowiedzi na pytania dotyczące 

tekstu na temat problemu smogu w 

Polsce –określa myśl główną tekstu, 

znajduje w tekście określone 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędywybiera 
odpowiedzi na pytania 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
przeczytanym 
tekściei,często popełniając 
błędywybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące tekstu na 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne 
błędywybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące tekstu na 
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informacje dotyczące tekstu na temat 
problemu smogu w Polsce – 
określa myśl główną tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje 

temat problemu smogu w 
Polsce – określa myśl 
główną tekstu, znajduje w 
tekście określone informacje 

temat problemu smogu w 
Polsce – określa myśl główną 
tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w przeczytanym 

tekście i poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędydobiera zdania do 

luk w tekście o problemie 

zanieczyszczania powietrza  – 

rozpoznaje związki między 

poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeńrozumiewiększość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając 
nieliczne błędydobiera zdania 
do luk w tekście o problemie 
zanieczyszczania powietrza  – 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie 
częśćinformacji zawartych w 
przeczytanym 
tekściei,często popełniając 
błędydobiera zdania do luk 
w tekście o problemie 
zanieczyszczania powietrza  
– rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i,z 
trudnością, popełniając liczne 
błędy dobiera zdania do luk w 
tekście o problemie 
zanieczyszczania powietrza  – 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawniestosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

sporadyczne błędynie zakłócające 

komunikacji): 

- pisze spójny i logicznylist prywatny 

odnośnie udziału w akcji pomocy 

poszkodowanym wskutek klęski 

żywiołowej,uwzględniając i 

szczegółowo rozwijając podane 

kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

uczeń,na ogół 
poprawniestosujączadowalają
cy zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

-pisze w większości spójny i 
logiczny list prywatny 
odnośnie udziału w akcji 
pomocy poszkodowanym 
wskutek klęski 
żywiołowej,uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku 
angielskim informacje 

Uczeństosującograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając 
błędyzakłócające 
komunikację: 

-piszemiejscami niespójny i 
nielogicznylist prywatny 
odnośnie udziału w akcji 
pomocy poszkodowanym 
wskutek klęski 
żywiołowej,częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

- częściowo przekazuje w 

Uczeńz trudnością, 
stosującbardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych,popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu 
niespójny i chaotycznylist 
prywatny odnośnie udziału w 
akcji pomocy poszkodowanym 
wskutek klęski 
żywiołowej,uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane 
kwestie 
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sformułowane w języku 
polskim 

 

języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

-przekazuje w języku 
angielskim niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 

Wiedza i umiejętności 
wg podstawy 
programowej 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO 
IGRAMATYKA(Znajomoś
ć środków językowych) 

 

- Uczeń bardzo dobrze zna 

podstawowe / dość 

zaawansowanesłownictwo w zakresie 

tematu PAŃSTWO I 

SPOŁECZEŃSTWOi poprawnie się 

nim posługuje się: struktura państwa i 

urzędy, organizacje społeczne i 

międzynarodowe, konflikty 

wewnętrzne i międzynarodowe, 

przestępczość, polityka społeczna, 

gospodarka 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

ćwiczenia leksykalnez rozdziału 14 

-bardzo dobrze zna zasady użycia 

trybu łączącego (the subjunctive), 

inwersji (inwersji stylistycznej oraz 

inwersji z it i what, konstrukcji 

służących do wyrażania życzeń i 

ubolewania (wish / if only; it’s time / 

would rather, suppose)i stosuje je 

poprawnie 

- Uczeńdobrze zna i na ogół 

poprawnie posługuje się 

podstawowym /dość 

zaawansowanym słownictwem w 

zakresie tematu PAŃSTWO I 

SPOŁECZEŃSTWO: struktura 

państwa i urzędy, organizacje 

społeczne i międzynarodowe, 

konflikty wewnętrzne i 

międzynarodowe, przestępczość, 

polityka społeczna, gospodarka 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 

leksykalne z rozdziału 14 

- dobrze zna zasady użycia trybu 

łączącego (the subjunctive), inwersji 

(inwersji stylistycznej oraz inwersji z 

it i what, konstrukcji służących do 

wyrażania życzeń i ubolewania (wish / 

if only; it’s time / would rather, 

suppose) i stosuje je na ogół 

poprawnie  

Uczeńczęściowo zna podstawowe 

/ dość zaawansowane słownictwo 

w zakresie tematu PAŃSTWO I 

SPOŁECZEŃSTWO i posługuje 

się nim, często popełniając błędy: 

struktura państwa i urzędy, 

organizacje społeczne i 

międzynarodowe, konflikty 

wewnętrzne i międzynarodowe, 

przestępczość, polityka społeczna, 

gospodarka 

- często popełniając błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 14 

- częściowo zna zasady użycia 

trybu łączącego (the subjunctive), 

inwersji (inwersji stylistycznej oraz 

inwersji z it i what, konstrukcji 

służących do wyrażania życzeń i 

ubolewania (wish / if only; it’s time 

/ would rather, suppose)i stosuje je 

często popełniając błędy  

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 

zaawansowane słownictwo w 

zakresie tematu PAŃSTWO I 

SPOŁECZEŃSTWO i z trudem się 

nim posługuje, popełniając liczne 

błędy: struktura państwa i urzędy, 

organizacje społeczne i 

międzynarodowe, konflikty 

wewnętrzne i międzynarodowe, 

przestępczość, polityka społeczna, 

gospodarka 

- popełniając liczne błędy 

rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 

rozdziału 14 

- słabo zna zasady użycia trybu 

łączącego (the subjunctive), inwersji 

(inwersji stylistycznej oraz inwersji z 

it i what, konstrukcji służących do 

wyrażania życzeń i ubolewania (wish 

/ if only; it’s time / would rather, 

suppose)i stosuje je popełniając 

liczne błędy 
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 - poprawnie lub popełniając 

sporadycznebłędy rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

trybu łączącego, inwersji,  konstrukcji 

służących do wyrażania życzeń i 

ubolewania 

- poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędy rozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego /bogatego zasobu 

środków językowych (wybór 

wielokrotny) 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość trybu 

łączącego, inwersji,  konstrukcji 

służących do wyrażania życzeń i 

ubolewania 

- na ogół poprawnie lub popełniając 

nieliczne błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych (wybór 

wielokrotny) 

- często popełniając 

błędyrozwiązuje ćwiczenia 

sprawdzające znajomość trybu 

łączącego, inwersji,  konstrukcji 

służących do wyrażania życzeń i 

ubolewania 

- często popełniając 

błędyrozwiązuje zadania 

sprawdzające znajomość w miarę 

rozwiniętego / bogatego zasobu 

środków językowych(wybór 

wielokrotny) 

-popełniając liczne błędy,rozwiązuje 

ćwiczenia sprawdzające znajomość 

trybu łączącego, inwersji, konstrukcji 

służących do wyrażania życzeń i 

ubolewania 

-popełniając liczne błędyrozwiązuje 

zadania sprawdzające znajomość w 

miarę rozwiniętego / bogatego 

zasobu środków językowych(wybór 

wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie 
ustne, Przetwarzanie 
ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

 odgrywa rolęw rozmowie 
na temat planowanego 
spotkania z politykiem, 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając  

 szczegółowo opisuje 
ilustrację i udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
rozwinięte argumenty na 
jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada 
się na podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu z okazji 

Uczeń na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie 
na temat planowanego 
spotkania z politykiem, 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
trzy pytania związane z jej 
tematyką, a także logicznie 
uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje 
argumenty na jego 
poparcie 

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu z okazji 

Uczeńczęsto popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę w 
rozmowie na temat 
planowanego spotkania 
z politykiem, częsciowo 
odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
częsciowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i 
udzielanierozwiniętycho
dpowiedzi na trzy 
pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: 
dokonuje wyboru 
plakatu z okazji 
Światowego Dnia Pokoju 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, 
z trudnością, popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie 
na temat planowanego 
spotkania z politykiem, 
odnosząc się do 
niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i 
udzielaodpowiedzi a na 
niektóre pytania związane 
z jej tematyką,  

 wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje 
wyboru plakatu, który ma 
zachęcać do debaty o 
stanie gospodarki 
europejskiej 
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Światowego Dnia Pokojui 
szczegółowogo uzasadnia 
oraz udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

Ponadto poprawniestosując szeroki 

zakres słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

Światowego Dnia Pokojui 
go uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 
stosujączadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, 
nie zakłócające komunikacji): 

iczęściowo go uzasadnia 
oraz udziela 
niepełnychodpowiedzi 
na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim 
informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 

 

 

Ponadto często popełniając 
błędy zakłócające 
komunikację, stosując 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 przekazuje w języku 
angielskimniektóre 
informacje sformułowane 
w języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą 
nauczyciela, z trudnością, 
popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające 
komunikację, stosującbardzo 
ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 opisuje ilustracje 

 wypowiada się na temat problemów społecznych i działań na rzecz ich rozwiązywania 

 przedstawia fakty dotyczące spraw politycznych i społecznych 

 wypowiada się na temat wykorzystania najnowszych technologii dla zapewnienia bezpieczeństwa 

 wyraża i uzasadnia swoje opinie odnośnie zapobiegania, przestępczości, karania przestępców, a także uczciwości polityków 

 opisuje doświadczenia swoje i innych osób odnośnie udziału w życiu społecznym 
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POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędywybiera odpowiedzi na pytania 

dotyczące wypowiedzi na temat 

problemów społecznych  – określa 

myśl główną wypowiedzi, znajduje w 

tekście określone informacje, określa 

kontekst wypowiedzi 

Uczeńrozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii na 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy,wybiera 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące wypowiedzi na 
temat problemów społecznych  
– określa myśl główną 
wypowiedzi, znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa kontekst wypowiedzi 

Uczeńrozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzii, 
często popełniając 
błędy,wybiera odpowiedzi 
na pytania dotyczące 
wypowiedzi na temat 
problemów społecznych  – 
określa myśl główną 
wypowiedzi, znajduje w 
tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi 

Uczeń rozumie niektóre 
informacjezawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi 
na temat problemów 
społecznych  – określa myśl 
główną wypowiedzi, znajduje 
w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 

informacji zawartych w wysłuchanej 

wypowiedziipoprawnie lub 

popełniając sporadyczne 

błędywybiera odpowiedzi na pytania 

dotyczące wywiadu z byłym 

bezdomnym – określa główną myśl 

tekstu, znajduje w tekście określone 

informacje oraz dobiera zdania do 

wypowiedzi na temat oszustw – 

znajduje w tekście określone 

informacje 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedziina 
ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędywybiera 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące wywiadu z byłym 
bezdomnym – określa główną 
myśl tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje oraz 
dobiera zdania do wypowiedzi 
na temat oszustw – znajduje w 
tekście określone informacje 

Uczeń rozumie część 
informacji zawartych w 
wysłuchanej wypowiedzi,i 
często popełniając błędy 
wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wywiadu 
z byłym bezdomnym – 
określa główną myśl tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje oraz dobiera 
zdania do wypowiedzi na 
temat oszustw – znajduje w 
tekście określone informacje 

Uczeń rozumie niektóre 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedziiz 
trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wywiadu z 
byłym bezdomnym – określa 
główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone 
informacje oraz dobiera 
zdania do wypowiedzi na 
temat oszustw – znajduje w 
tekście określone informacje 
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POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal 

wszystkie informacje zawarte 

w przeczytanym tekściei 

poprawnie lub popełniając 

sporadyczne błędywybiera 

właściwą odpowiedź na pytania 

dotyczące tekstów 

odnoszących się do kwestii 

społecznych -znajduje w tekście 

określone informacje, określa 

kontekst wypowiedzi oraz 

dobiera nagłówki do akapitów 

tekstu na temat bohaterskich i 

pro-społecznych postaw – 

określa myśl główną 

poszczególnych części tekstu 

Uczeń rozumie większość 

informacji zawartych w 

przeczytanym tekście i na ogół 

poprawnie, popełniając 

nieliczne błędywybiera 

właściwą odpowiedź na 

pytania dotyczące tekstów 

odnoszących się do kwestii 

społecznych -znajduje w 

tekście określone informacje, 

określa kontekst wypowiedzi 

oraz dobiera nagłówki do 

akapitów tekstu na temat 

bohaterskich i pro-społecznych 

postaw – określa myśl główną 

poszczególnych części tekstu 

Uczeń rozumie część 

informacji zawartych w 

przeczytanym 

tekściei,często popełniając 

błędywybiera właściwą 

odpowiedź na pytania 

dotyczące tekstów 

odnoszących się do kwestii 

społecznych -znajduje w 

tekście określone 

informacje, określa kontekst 

wypowiedzi oraz dobiera 

nagłówki do akapitów tekstu 

na temat bohaterskich i pro-

społecznych postaw – 

określa myśl główną 

poszczególnych części tekstu 

Uczeń rozumie niektóre 

informacje zawarte w 

przeczytanym tekście i, z 

trudnością, popełniając liczne 

błędywybiera właściwą 

odpowiedź na pytania 

dotyczące tekstów 

odnoszących się do kwestii 

społecznych -znajduje w 

tekście określone informacje, 

określa kontekst wypowiedzi 

oraz dobiera nagłówki do 

akapitów tekstu na temat 

bohaterskich i pro-

społecznych postaw – określa 

myśl główną poszczególnych 

części tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE 

Uczeń rozumie niemal 

wszystkie informacje zawarte 

w przeczytanym tekście i 

poprawnie lub popełniając 

Uczeńrozumiewiększość 

informacji zawartych w 

przeczytanym tekście i na ogół 

poprawnie, popełniając 

Uczeń rozumie 

częśćinformacji zawartych w 

przeczytanym tekście 

i,często popełniając 

Uczeń rozumie niektóre 

informacje zawarte w 

przeczytanym tekście i,z 

trudnością, popełniając liczne 



 482 

sporadyczne błędydobiera 

zdania do luk w tekście na 

temat akcji społecznej – 

rozpoznaje związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu 

nieliczne błędydobiera zdania 

do luk w tekście na temat akcji 

społecznej – rozpoznaje 

związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu 

błędydobiera zdania do luk 

w tekście na temat akcji 

społecznej – rozpoznaje 

związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu 

błędy dobiera zdania do luk w 

tekście na temat akcji 

społecznej – rozpoznaje 

związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosującszeroki zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych(lub popełniając 

sporadyczne błędynie zakłócające 

komunikacji): 

- pisze spójną i logiczną rozprawkę na 

temat  zalet i wad udziału młodych 

ludzi w kierowaniu organizacjami i 

przedsiębiorstwami, w 

którejszczegółowo omawia oba 

elementy tematu oraz zachowuje 

właściwą formę i styl wypowiedzi.  

Uczeńna ogół 
poprawniestosujączadowalają
cy zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

- pisze w większościspójną i 
logiczną rozprawkę na temat  
zalet i wad udziału młodych 
ludzi w kierowaniu 
organizacjami i 
przedsiębiorstwami, w której 
omawia oba elementy tematu 
oraz zwyklezachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń, stosującograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając 
błędyzakłócające 
komunikację: 

piszemiejscami niespójną i 
nielogiczną rozprawkę na 
temat  zalet i wad udziału 
młodych ludzi w kierowaniu 
organizacjami i 
przedsiębiorstwami, w 
którejczęściowo omawia 
oba elementy tematu i 
częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, 
stosującbardzo ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych,popełniając 
liczne błędy znacznie 
utrudniające komunikację, z 
pomocą nauczyciela 

pisze w dużym stopniu 
niespójną i nielogiczną 
rozprawkę na temat  zalet i 
wad udziału młodych ludzi w 
kierowaniu organizacjami i 
przedsiębiorstwami, w którejh 
omawia niektóre elementy 
tematu, w niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

 

 


