
KRYTERIA OCENIANIA – KLASY 7

Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, 
mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu. Kryteria obejmują zakres ocen 1 6, wymagania na ocenę celującą zostały opisana poniżej tabeli.‒

WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE

UNIT 1

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków 
językowych

 Słabo zna  reguły tworzenia 
wyrazów (nazw muzyków) za 
pomocą przyrostków -ist i -er

 Słabo zna reguły tworzenia i 
użycia czasu teraźniejszego 
present simple i stosuje go w 
pytaniach, twierdzeniach i 
przeczeniach popełniając przy 
tym liczne błędy

 Z trudem używa  zaimków py-
tających: What …?, When …?, 
Where …?, Who …?, Why …?,
How often …? i umie tworzyć 
z nimi zdania

 Słabo zna zastosowanie wyra-
żenia So do I i popełnia przy 
użyciu liczne błędy

 Nieudolnie stosuje w zdaniach 
przysłówki częstotliwości: ne-

 Częściowo zna reguły tworze-
nia wyrazów (nazw muzyków) 
za pomocą przyrostków -ist i 
-er

 Z pomocą nauczyciela tworzy 
zdania w czasie  present simple
i stosuje go w pytaniach, twier-
dzeniach i przeczeniach popeł-
niając przy tym błędy

 Czasami popełniając błędy 
używa  zaimków pytających: 
What …?, When …?, Whe-
re …?, Who …?, Why …?, 
How often …? i umie tworzyć 
z 

 nimi zdania 
 Częściowo stosuje w zdaniach 

przysłówki częstotliwości: ne-
ver, hardly ever, sometimes, 

 Zazwyczaj zna reguły tworze-
nia wyrazów (nazw muzyków) 
za pomocą przyrostków -ist i –
er

 Zna i zazwyczaj poprawnie 
używa czasu present simple i 
stosuje go w pytaniach, twier-
dzeniach i przeczeniach

 Popełniając nieliczne błędy 
używa  zaimków pytających: 
What …?, When …?, Whe-
re …?, Who …?, Why …?, 
How often …? i umie tworzyć 
z 

 nimi zdania 
 Zazwyczaj poprawnie stosuje 

w zdaniach przysłówki często-
tliwości: never, hardly ever, so-
metimes, often, usually, always

 Zna i poprawnie umie tworzyć 
wyrazy (nazwy muzyków) za 
pomocą przyrostków -ist i –er

  Płynnie i poprawnie używa 
czasu present simple i stosuje 
go w pytaniach, twierdzeniach 
i przeczeniach

 Swobodnie używa  zaimków 
pytających: What …?, 
When …?, Where …?, 
Who …?, Why …?, How 
often …? i umie tworzyć z 

 nimi zdania 
 Poprawnie stosuje w zdaniach 

przysłówki częstotliwości: ne-
ver, hardly ever, sometimes, 
often, usually, always

 Zna i poprawnie używa cza-
sowniki like, love, hate, not 
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ver, hardly ever, sometimes, 
often, usually, always

 Słabo zna czasowniki like, 
love, hate, not mind w kon-
strukcji z czasownikami z koń-
cówką –ing,  mimo pomocy 
nauczyciela popełnia częste 
błędy stosując je

 Z dużym trudem używa spójni-
ków and, but i because w róż-
nych typach zdań

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
KULTURA: dziedziny kultury, 
twórcy i ich dzieła, uczestnic-
two w kulturze, media, tradycje
i zwyczaje; CZŁOWIEK: 
umiejętności i zainteresowania,
uczucia i emocje; ŻYCIE PRY-
WATNE: formy spędzania cza-
su wolnego, czynności życia 
codziennego, święta i uroczy-
stości, znajomi i przyjaciele, 
rodzina; PRACA: popularne 
zawody i związane z nimi 
czynności

often, usually, always
 Raczej zna czasowniki like, 

love, hate, not mind w kon-
strukcji z czasownikami z koń-
cówką –ing, i z pomocą na-
uczyciela popełnia częste błędy
stosując je

 Częściowo używa spójników 
and, but i because w różnych 
typach zdań

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się podstawowym 
słownictwem w zakresie nastę-
pujących tematów: KULTU-
RA: dziedziny kultury, twórcy 
i ich dzieła, uczestnictwo w 
kulturze, media, tradycje i 
zwyczaje; CZŁOWIEK: umie-
jętności i zainteresowania, 
uczucia i emocje; ŻYCIE PRY-
WATNE: formy spędzania cza-
su wolnego, czynności życia 
codziennego, święta i uroczy-
stości, znajomi i przyjaciele, 
rodzina; PRACA: popularne 
zawody i związane z nimi 
czynności

 Z nielicznymi błędami używa 
czasowniki like, love, hate, not
mind w konstrukcji z czasow-
nikami z końcówką –Ing

 Zazwyczaj poprawnie używa 
spójników and, but i because w
różnych typach zdań

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: KULTURA: dziedzi-
ny kultury, twórcy i ich dzieła, 
uczestnictwo w kulturze, me-
dia, tradycje i zwyczaje; 
CZŁOWIEK: umiejętności i 
zainteresowania, uczucia i 
emocje; ŻYCIE PRYWATNE: 
formy spędzania czasu wolne-
go, czynności życia codzienne-
go, święta i uroczystości, zna-
jomi i przyjaciele, rodzina; 
PRACA: popularne zawody i 
związane z nimi czynności

mind w konstrukcji z czasow-
nikami z końcówką –Ing

 Swobodnie używa spójników 
and, but i because w różnych 
typach zdań

 Swobodnie posługuje się słow-
nictwem w zakresie następują-
cych tematów: KULTURA: 
dziedziny kultury, twórcy i ich 
dzieła, uczestnictwo w kultu-
rze, media, tradycje i zwyczaje;
CZŁOWIEK: umiejętności i 
zainteresowania, uczucia i 
emocje; ŻYCIE PRYWATNE: 
formy spędzania czasu wolne-
go, czynności życia codzienne-
go, święta i uroczystości, zna-
jomi i przyjaciele, rodzina; 
PRACA: popularne zawody i 
związane z nimi czynności

Słuchanie  Ma duże trudności ze zrozu-
mieniem wypowiedzi ze słu-
chu, znalezieniem w wypowie-
dzi określonych informacji 
oraz rozróżnieniem formalnego
i nieformalnego stylu wypo-
wiedzi

 Rozumie część wypowiedzi ze 
słuchu i z pomocą nauczyciela 
znajduje w wypowiedzi okre-
ślone informacje oraz rozróż-
nia formalny i nieformalny styl
wypowiedzi, popełniając przy 
tym błędy

 Rozumie większość wypowie-
dzi ze słuchu: przeważnie sa-
modzielnie znajduje w wypo-
wiedzi określone informacje 
oraz rozróżnia formalny i nie-
formalny styl wypowiedzi, po-
pełniając przy tym nieliczne 
błędy

 Rozumie wypowiedzi ze słu-
chu: samodzielnie i poprawnie 
znajduje w wypowiedzi okre-
ślone informacje oraz rozróż-
nia formalny i nieformalny styl
wypowiedzi

Czytanie  Ma duże trudności ze zrozu-
mieniem tekstu pisanego: z tru-

 Częściowo rozumie tekst pisa-
ny i z pomocą nauczyciela 

 Zazwyczaj rozumie większość 
tekstu pisanego i przeważnie 

 Rozumie większość tekstu pi-
sanego: samodzielnie i po-
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dem znajduje w tekście okre-
ślone informacje, popełniając 
przy tym liczne błędy

znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy 
tym błędy

samodzielnie znajduje w tek-
ście określone informacje, po-
pełniając przy tym nieliczne 
błędy

prawnie znajduje w tekście 
określone informacje

Mówienie   Nieudolnie tworzy, sam lub z 
pomocą nauczyciela, krótkie, 
proste, zrozumiałe wypowiedzi
ustne: opisuje ludzi, przedmio-
ty i miejsca, opowiada o czyn-
nościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i 
teraźniejszości, opisuje upodo-
bania, przedstawia fakty z te-
raźniejszości, wyraża i uzasad-
nia swoje opinie, wyraża uczu-
cia i emocje

 Z pewnym trudem tworzy , 
krótkie, proste, zrozumiałe wy-
powiedzi ustne: opisuje ludzi, 
przedmioty i miejsca, opowia-
da o czynnościach, doświad-
czeniach i wydarzeniach z 
przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje upodobania, przedsta-
wia fakty z teraźniejszości, wy-
raża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia i emocje

 Tworzy krótkie, proste, zrozu-
miałe wypowiedzi ustne: opi-
suje ludzi, przedmioty i miej-
sca, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarze-
niach z przeszłości i teraźniej-
szości, opisuje upodobania, 
przedstawia fakty z teraźniej-
szości, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, wyraża uczucia i 
emocje

 Swobodnie tworzy krótkie, 
proste, zrozumiałe wypowiedzi
ustne: opisuje ludzi, przedmio-
ty i miejsca, opowiada o czyn-
nościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i 
teraźniejszości, opisuje upodo-
bania, przedstawia fakty z te-
raźniejszości, wyraża i uzasad-
nia swoje opinie, wyraża uczu-
cia i emocje

Pisanie  Nieudolnie tworzy z pomocą 
nauczyciela, krótkie, proste, 
zrozumiałe wypowiedzi pisem-
ne: opisuje ludzi, opowiada o 
doświadczeniach z teraźniej-
szości, przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, wyraża
uczucia i emocje, opisuje ulu-
biony zespół muzyczny (e-
mail)

 Z pewnym trudem tworzy krót-
kie, proste, zrozumiałe wypo-
wiedzi pisemne: opisuje ludzi, 
opowiada o doświadczeniach z 
teraźniejszości, przedstawia 
fakty z przeszłości i teraźniej-
szości, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opi-
nie, wyraża uczucia i emocje, 
opisuje ulubiony zespół mu-
zyczny (e-mail)

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 
krótkie, proste, zrozumiałe wy-
powiedzi pisemne: opisuje lu-
dzi, opowiada o doświadcze-
niach z teraźniejszości, przed-
stawia fakty z przeszłości i te-
raźniejszości, opisuje upodoba-
nia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, wyraża uczucia i emo-
cje, opisuje ulubiony zespół 
muzyczny (e-mail)

 Swobodnie tworzy krótkie, 
proste, zrozumiałe wypowiedzi
pisemne: opisuje ludzi, opo-
wiada o doświadczeniach z te-
raźniejszości, przedstawia fak-
ty z przeszłości i teraźniejszo-
ści, opisuje upodobania, wyra-
ża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia i emocje, opi-
suje ulubiony zespół muzyczny
(e-mail)

Reagowanie  Nieudolnie reaguje ustnie w 
sposób zrozumiały w prostych 
sytuacjach takich jak: uzyski-
wanie i przekazywanie infor-
macji i wyjaśnień, wyrażanie 
swoich upodobań, pytanie o 
upodobania, wyrażanie swoich 
opinii,  pytanie o opinie, wyra-
żanie uczuć i emocji, zgadza-

 Reaguje ustnie w sposób zro-
zumiały w prostych sytuacjach 
takich jak: uzyskiwanie i prze-
kazywanie informacji i wyja-
śnień, wyrażanie swoich 
upodobań, pytanie o upodoba-
nia, wyrażanie swoich opinii,  
pytanie o opinie, wyrażanie 
uczuć i emocji, zgadzanie się 

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje ustnie w sposób zrozu-
miały w prostych sytuacjach 
takich jak: uzyskiwanie i prze-
kazywanie informacji i wyja-
śnień, wyrażanie swoich 
upodobań, pytanie o upodoba-
nia, wyrażanie swoich opinii,  
pytanie o opinie, wyrażanie 

 Swobodnie reaguje w reaguje 
ustnie w sposób zrozumiały w 
prostych sytuacjach takich jak: 
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, wyra-
żanie swoich upodobań, pyta-
nie o upodobania, wyrażanie 
swoich opinii,  pytanie o opi-
nie, wyrażanie uczuć i emocji, 
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nie się lub niezgadzanie z opi-
niami

lub niezgadzanie z opiniami uczuć i emocji, zgadzanie się 
lub niezgadzanie z opiniami

zgadzanie się lub niezgadzanie 
z opiniami

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, popełnia-
jąc dość liczne błędy.

 Zazwyczaj poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

 Bez trudu poprawnie przekazu-
je w języku angielskim infor-
macje zawarte w materiałach 
wizualnych.

UNIT 2

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków 
językowych

 Słabo zna zasady tworzenia i 
użycia czasu present continu-
ous do opisywania czynności 
wykonywanych w chwili mó-
wienia

 Słabo zna zasady tworzenia i 
użycia czasu present continu-
ous do wyrażenia zaplanowa-
nych czynności przyszłych

 Słabo zna różnice w zastoso-
waniu czasów present simple i 
present continuous

 Słabo zna zasady użycia wiel-
kich liter oraz znaków prze-
stankowych

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
ŻYCIE PRYWATNE: formy 
spędzania czasu wolnego, 
święta i uroczystości, czynno-
ści życia codziennego, rodzina,
znajomi i przyjaciele; KULTU-

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i użycia czasu present con-
tinuous do opisywania czynno-
ści wykonywanych w chwili 
mówienia

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i użycia czasu present con-
tinuous do wyrażenia zaplano-
wanych czynności przyszłych

 Częściowo zna różnice w za-
stosowaniu czasów present 
simple i present continuous

 Częściowo zna zasady użycia 
wielkich liter oraz znaków 
przestankowych

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się podstawowym 
słownictwem w zakresie nastę-
pujących tematów: ŻYCIE 
PRYWATNE: formy spędzania
czasu wolnego, święta i uro-
czystości, czynności życia co-
dziennego, rodzina, znajomi i 

 Na ogół zna zasady tworzenia i
użycia czasu present continu-
ous do opisywania czynności 
wykonywanych w chwili mó-
wienia

 Na ogół zna zasady tworzenia i
użycia czasu present continu-
ous do wyrażenia zaplanowa-
nych czynności przyszłych

 Na ogół zna różnice w zastoso-
waniu czasów present simple i 
present continuous

 Na ogół zna zasady użycia 
wielkich liter oraz znaków 
przestankowych

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: ŻYCIE PRYWAT-
NE: formy spędzania czasu 
wolnego, święta i uroczystości,
czynności życia codziennego, 
rodzina, znajomi i przyjaciele; 

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie zna zasady tworzenia i 
użycia czasu present continu-
ous do opisywania czynności 
wykonywanych w chwili mó-
wienia

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie zna zasady tworzenia i 
użycia czasu present continu-
ous do wyrażenia zaplanowa-
nych czynności przyszłych

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie zna różnice w zastoso-
waniu czasów present simple i 
present continuous

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie  zna zasady użycia 
wielkich liter oraz znaków 
przestankowych

 Swobodnie posługuje się słow-
nictwem w zakresie następują-
cych tematów: ŻYCIE PRY-
WATNE: formy spędzania cza-



5

RA: uczestnictwo w kulturze, 
tradycje i zwyczaje; CZŁO-
WIEK: uczucia i emocje; 
EDUKACJA: życie szkoły, za-
jęcia pozalekcyjne, uczenie się;
ZAKUPY I USŁUGI: korzy-
stanie z usług; PODRÓŻOWA-
NIE I TURYSTYKA: środki 
transportu i korzystanie z nich

przyjaciele; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze, trady-
cje i zwyczaje; CZŁOWIEK: 
uczucia i emocje; EDUKA-
CJA: życie szkoły, zajęcia po-
zalekcyjne, uczenie się; ZA-
KUPY I USŁUGI: korzystanie 
z usług; PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA: środki trans-
portu i korzystanie z nich

KULTURA: uczestnictwo w 
kulturze, tradycje i zwyczaje; 
CZŁOWIEK: uczucia i emo-
cje; EDUKACJA: życie szkoły,
zajęcia pozalekcyjne, uczenie 
się; ZAKUPY I USŁUGI: ko-
rzystanie z usług; PODRÓŻO-
WANIE I TURYSTYKA: środ-
ki transportu i korzystanie z 
nich

su wolnego, święta i uroczysto-
ści, czynności życia codzienne-
go, rodzina, znajomi i przyja-
ciele; KULTURA: uczestnic-
two w kulturze, tradycje i zwy-
czaje; CZŁOWIEK: uczucia i 
emocje; EDUKACJA: życie 
szkoły, zajęcia pozalekcyjne, 
uczenie się; ZAKUPY I 
USŁUGI: korzystanie z usług; 
PODRÓŻOWANIE I TURY-
STYKA: środki transportu i 
korzystanie z nich

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając drobne błędy, znaj-
duje w wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone informa-
cje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumiem pro-
stych wypowiedzi pisemnych.

 Z trudem znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
kontekst wypowiedzi (formę 
tekstu), określa główną myśl 
tekstu oraz intencje autora tek-
stu i rozpoznaje związki mię-
dzy poszczególnymi częściami 
tekstu

 Na ogół rozumie proste wypo-
wiedzi pisemne

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi (formę tekstu), 
określa główną myśl tekstu 
oraz intencje autora tekstu i 
rozpoznaje związki między po-
szczególnymi częściami tekstu

 Zazwyczaj rozumie proste wy-
powiedzi pisemne

 Popełniając drobne błędy znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji zdarza mu 
się popełniać błędy.

 Bez trudu rozumie proste wy-
powiedzi pisemne

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji zdarza mu 
się popełniać błędy.

Mówienie  Nieudolnie tworzy, sam lub z 
pomocą nauczyciela, krótkie, 
proste, zrozumiałe wypowiedzi
ustne: przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości, 

 Z pewnym trudem tworzy , 
krótkie, proste, zrozumiałe wy-
powiedzi ustne: przedstawia 
fakty z przeszłości i teraźniej-
szości, opowiada o czynno-

 Tworzy krótkie, proste, zrozu-
miałe wypowiedzi ustne: 
przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości, opowiada o 
czynnościach, doświadcze-

 Swobodnie tworzy krótkie, 
proste, zrozumiałe wypowiedzi
ustne: przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości, 
opowiada o czynnościach, do-
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opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, opisuje
ludzi, przedmioty, miejsca i 
zjawiska, wyraża uczucia i 
emocje, przedstawia intencje 
i plany na przyszłość; opisuje 
czynności rutynowe oraz odby-
wające się w danej chwili

ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości i te-
raźniejszości, opisuje upodoba-
nia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, opisuje ludzi, przed-
mioty, miejsca i zjawiska, wy-
raża uczucia i emocje, przed-
stawia intencje i plany na przy-
szłość; opisuje czynności ruty-
nowe oraz odbywające się w 
danej chwili

niach i wydarzeniach z prze-
szłości i teraźniejszości, opisu-
je upodobania, wyraża i uza-
sadnia swoje opinie, opisuje lu-
dzi, przedmioty, miejsca i zja-
wiska, wyraża uczucia i emo-
cje, przedstawia intencje i pla-
ny na przyszłość; opisuje czyn-
ności rutynowe oraz odbywają-
ce się w danej chwili

świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, opisuje
ludzi, przedmioty, miejsca i 
zjawiska, wyraża uczucia i 
emocje, przedstawia intencje 
i plany na przyszłość; opisuje 
czynności rutynowe oraz odby-
wające się w danej chwili

Pisanie  Mimo pomocy popełniając 
liczne błędy zakłócające komu-
nikację, tworzy krótkie, proste,
zrozumiałe wypowiedzi pisem-
ne: opisuje ludzi, przedmioty i 
miejsca, stosuje nieformalny 
styl wypowiedzi, opisuje świę-
ta, przedstawia intencje i plany 
na przyszłość

 Tworzy, sam lub z pomocą na-
uczyciela, proste, zrozumiałe 
wypowiedzi pisemne: opisuje 
ludzi, przedmioty i miejsca, 
stosuje nieformalny styl wypo-
wiedzi, opisuje święta, przed-
stawia intencje i plany na przy-
szłość

 Popełniając nieliczne błędy , 
tworzy samodzielnie proste, 
zrozumiałe wypowiedzi pisem-
ne: opisuje ludzi, przedmioty i 
miejsca, stosuje nieformalny 
styl wypowiedzi, opisuje świę-
ta, przedstawia intencje i plany 
na przyszłość

 Samodzielnie, stosując bogate 
słownictwo tworzy proste, zro-
zumiałe wypowiedzi pisemne: 
opisuje ludzi, przedmioty i 
miejsca, stosuje nieformalny 
styl wypowiedzi, opisuje świę-
ta, przedstawia intencje i plany 
na przyszłość

Reagowanie  Z trudem reaguje ustnie w spo-
sób zrozumiały w prostych sy-
tuacjach, takich jak: uzyskiwa-
nie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień, wyrażanie opinii, 
pytanie o opinie, wyrażanie 
swoich upodobań, pytanie o in-
tencje innych, prowadzenie 
prostych negocjacji , w typo-
wych sytuacjach życia co-
dziennego (np. umawianie spo-
tkań); proponowanie, przyjmo-
wanie i odrzucanie propozycji, 
wyrażanie swoich opinii

 Z niewielką pomocą reaguje 
ustnie w prostych sytuacjach, 
takich jak: uzyskiwanie i prze-
kazywanie informacji i wyja-
śnień, wyrażanie opinii, pyta-
nie o opinie, wyrażanie swoich 
upodobań, pytanie o intencje 
innych, prowadzenie prostych 
negocjacji , w typowych sytu-
acjach życia codziennego (np. 
umawianie spotkań); propono-
wanie, przyjmowanie i odrzu-
canie propozycji, wyrażanie 
swoich opinii

 Popełniając drobne błędy re-
aguje ustnie w prostych sytu-
acjach, takich jak: uzyskiwanie
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie opinii, 
pytanie o opinie, wyrażanie 
swoich upodobań, pytanie o in-
tencje innych, prowadzenie 
prostych negocjacji , w typo-
wych sytuacjach życia co-
dziennego (np. umawianie spo-
tkań); proponowanie, przyjmo-
wanie i odrzucanie propozycji, 
wyrażanie swoich opinii

 Bez problemu reaguje ustnie w
prostych sytuacjach, takich jak:
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, wyra-
żanie opinii, pytanie o opinie, 
wyrażanie swoich upodobań, 
pytanie o intencje innych, pro-
wadzenie prostych negocjacji , 
w typowych sytuacjach życia 
codziennego (np. umawianie 
spotkań); proponowanie, przyj-
mowanie i odrzucanie propo-
zycji, wyrażanie swoich opinii

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, czasem 

 Bez większego trudu, popełnia-
jąc nieliczne błędy, przekazuje 
w języku angielskim informa-

 Bez trudu przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych
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nych, popełniając liczne błędy.
 Z trudnością przekazuje w ję-

zyku polskim informacje sfor-
mułowane w języku angiel-
skim, popełniając liczne błędy.

popełniając błędy.
 Przekazuje w języku polskim 

informacje sformułowane w ję-
zyku angielskim, popełniając 
dość liczne błędy.

cje zawarte w materiałach wi-
zualnych.

 Na ogół poprawnie przekazuje 
w języku polskim informacje 
sformułowane w języku angiel-
skim.

 Z łatwością przekazuje w języ-
ku polskim informacje sformu-
łowane w języku angielskim.

UNIT 3

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków 
językowych

 Słabo zna i stosuje w zdaniach 
przyimki miejsca: above, be-
hind, between, in, in front of, 
next to, on, under

 Z trudem potrafi podzielić rze-
czowniki na policzalne i niepo-
liczalne

 Słabo zna i potrafi używać 
konstrukcji there is/there are z 
przedimkami nieokreślonymi 
a/an oraz wyrażeniami 
some/any w różnych typach 
zdań

 Często popełniając błędy  uży-
wa wyrażeń much/many/a lot 
of w różnych typach zdań

 Słabo zna reguły szyku przy-
miotników w zdaniu

 Popełnia liczne błędy stosując 
tryb rozkazujący przy wskazy-
waniu drogi

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 

 Częściowo zna i stosuje w zda-
niach przyimki miejsca: above,
behind, between, in, in front of,
next to, on, under czasem po-
pełniając błędy

 Częściowo potrafi podzielić 
rzeczowniki na policzalne i 
niepoliczalne, czasem popełnia
przy tym błędy.

 Częściowo zna i nie zawsze 
poprawnie używa konstrukcji 
there is/there are z przedimka-
mi nieokreślonymi a/an oraz 
wyrażeniami some/any w róż-
nych typach zdań

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i stosuje wyrażenia 
much/many/a lot of w różnych 
typach zdań

 Popełnia dość liczne błędy w 
szyku przymiotników w zdaniu

 Czasem popełniając błędy sto-
suje tryb rozkazujący przy 
wskazywaniu drogi

 W większości zna i poprawnie 
stosuje  w zdaniach przyimki 
miejsca: above, behind, betwe-
en, in, in front of, next to, on, 
under

 Zna i przeważnie poprawnie 
potrafi podzielić rzeczowniki 
na policzalne i niepoliczalne .

 Zna zasady używania kon-
strukcji there is/there are z 
przedimkami nieokreślonymi 
a/an oraz wyrażeniami 
some/any w różnych typach 
zdań i przeważnie poprawnie 
ich używa wyrażenia 
much/many/a lot of w różnych 
typach zdań

 Zna i na ogół poprawnie stosu-
je reguły szyku przymiotników
w zdaniu

 Zna, rozróżnia i zazwyczaj pra-
widłowo stosuje tryb rozkazu-
jący przy wskazywaniu drogi 

 Zazwyczaj poprawnie posługu-

 Zna i poprawnie stosuje  w 
zdaniach przyimki miejsca: 
above, behind, between, in, in 
front of, next to, on, under

 Zna i zawsze  poprawnie potra-
fi podzielić rzeczowniki na po-
liczalne i niepoliczalne .

 Zna zasady używania kon-
strukcji there is/there are z 
przedimkami nieokreślonymi 
a/an oraz wyrażeniami 
some/any w różnych typach 
zdań i przeważnie poprawnie 
ich używa wyrażenia 
much/many/a lot of w różnych 
typach zdań

 Zna i  poprawnie stosuje reguły
szyku przymiotników w zdaniu

 Zna, rozróżnia i zawsze prawi-
dłowo stosuje tryb rozkazujący
przy wskazywaniu drogi

 Swobodnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
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MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 
dom i jego okolica, pomiesz-
czenia i wyposażenie domu, 
prace domowe; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze, trady-
cje i zwyczaje; PRACA: popu-
larne zawody i związane z nimi
czynności, miejsce pracy; ZA-
KUPY I USŁUGI: rodzaje 
sklepów, towary i ich cechy, 
korzystanie z usług; ŻYCIE 
PRYWATNE: formy spędzania
czasu wolnego, czynności ży-
cia codziennego, rodzina, styl 
życia; ŚWIAT PRZYRODY: 
zwierzęta, krajobraz, zagroże-
nie i ochrona środowiska natu-
ralnego; PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA: orientacja w 
terenie; ŻYWIENIE: artykuły 
spożywcze

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 
dom i jego okolica, pomiesz-
czenia i wyposażenie domu, 
prace domowe; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze, trady-
cje i zwyczaje; PRACA: popu-
larne zawody i związane z nimi
czynności, miejsce pracy; ZA-
KUPY I USŁUGI: rodzaje 
sklepów, towary i ich cechy, 
korzystanie z usług; ŻYCIE 
PRYWATNE: formy spędzania
czasu wolnego, czynności ży-
cia codziennego, rodzina, styl 
życia; ŚWIAT PRZYRODY: 
zwierzęta, krajobraz, zagroże-
nie i ochrona środowiska natu-
ralnego; PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA: orientacja w 
terenie; ŻYWIENIE: artykuły 
spożywcze

je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: MIEJSCE ZA-
MIESZKANIA: dom i jego 
okolica, pomieszczenia i wypo-
sażenie domu, prace domowe; 
KULTURA: uczestnictwo w 
kulturze, tradycje i zwyczaje; 
PRACA: popularne zawody i 
związane z nimi czynności, 
miejsce pracy; ZAKUPY I 
USŁUGI: rodzaje sklepów, to-
wary i ich cechy, korzystanie z 
usług; ŻYCIE PRYWATNE: 
formy spędzania czasu wolne-
go, czynności życia codzienne-
go, rodzina, styl życia; ŚWIAT 
PRZYRODY: zwierzęta, krajo-
braz, zagrożenie i ochrona śro-
dowiska naturalnego; PODRÓ-
ŻOWANIE I TURYSTYKA: 
orientacja w terenie; ŻYWIE-
NIE: artykuły spożywcze

MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 
dom i jego okolica, pomiesz-
czenia i wyposażenie domu, 
prace domowe; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze, trady-
cje i zwyczaje; PRACA: popu-
larne zawody i związane z nimi
czynności, miejsce pracy; ZA-
KUPY I USŁUGI: rodzaje 
sklepów, towary i ich cechy, 
korzystanie z usług; ŻYCIE 
PRYWATNE: formy spędzania
czasu wolnego, czynności ży-
cia codziennego, rodzina, styl 
życia; ŚWIAT PRZYRODY: 
zwierzęta, krajobraz, zagroże-
nie i ochrona środowiska natu-
ralnego; PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA: orientacja w 
terenie; ŻYWIENIE: artykuły 
spożywcze

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając drobne błędy, znaj-
duje w wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone informa-
cje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu

 Z łatwością samodzielnie znaj-
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duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji czasem 
popełnia błędy.

określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

Mówienie  Nieudolnie tworzy proste wy-
powiedzi ustne: opisuje miej-
sca (dom, okolice domu, wy-
marzony dom, życie codzien-
ne), opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca i zjawiska, opowiada o
czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z teraź-
niejszości, przedstawia fakty z 
teraźniejszości

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, czasem popełniając błędy 
zaburzające komunikację: opi-
suje miejsca (dom, okolice 
domu, wymarzony dom, życie 
codzienne), opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i zjawiska,
opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z teraźniejszości, przedstawia 
fakty z teraźniejszości

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając błędy niezabu-
rzające komunikacji: opisuje 
miejsca (dom, okolice domu, 
wymarzony dom, życie co-
dzienne), opisuje ludzi, przed-
mioty, miejsca i zjawiska, opo-
wiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z teraźniejszości, przedstawia 
fakty z teraźniejszości

 Bez trudu tworzy proste i zło-
żone wypowiedzi ustne: opisu-
je miejsca (dom, okolice domu,
wymarzony dom, życie co-
dzienne), opisuje ludzi, przed-
mioty, miejsca i zjawiska, opo-
wiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z teraźniejszości, przedstawia 
fakty z teraźniejszości

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: opisuje ludzi, przed-
mioty i miejsca, opowiada o 
czynnościach z teraźniejszości,
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, stosuje niefor-
malny styl wypowiedzi

 Popełniając dość liczne błędy, 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje ludzi, 
przedmioty i miejsca, opowia-
da o czynnościach z teraźniej-
szości, przedstawia intencje i 
plany na przyszłość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, stosuje
nieformalny styl wypowiedzi

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: opisuje ludzi, przed-
mioty i miejsca, opowiada o 
czynnościach z teraźniejszości,
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, stosuje niefor-
malny styl wypowiedzi

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
opisuje ludzi, przedmioty i 
miejsca, opowiada o czynno-
ściach z teraźniejszości, przed-
stawia intencje i plany na przy-
szłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, stosuje niefor-
malny styl wypowiedzi

Reagowanie  Nieudolnie reaguje ustnie w 
prostych sytuacjach, takich jak:
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, stoso-
wanie zwrotów i form

 Reaguje ustnie w prostych sy-
tuacjach, takich jak: uzyskiwa-
nie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień, stosowanie zwro-
tów i form czasem popełniając 
błędy

 Popełniając nieliczne błędy re-
aguje ustnie w prostych sytu-
acjach, takich jak: uzyskiwanie
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, stosowanie zwro-
tów i form, nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji.

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach, takich 
jak: uzyskiwanie i przekazywa-
nie informacji i wyjaśnień, sto-
sowanie zwrotów i form

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, czasem 
popełniając błędy

 Bez większego trudu i na ogół 
poprawnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-

 Bez trudu i poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych
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 Z trudnością przekazuje w ję-
zyku polskim informacje sfor-
mułowane w języku angiel-
skim, popełniając liczne błędy.

 Przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w ję-
zyku angielskim, popełniając 
dość liczne błędy.

nych
 Na ogół poprawnie przekazuje 

w języku polskim informacje 
sformułowane w języku angiel-
skim.

 Z łatwością i poprawnie prze-
kazuje w języku polskim infor-
macje sformułowane w języku 
angielskim.

UNIT 4

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków 
językowych

 Słabo zna zasady tworzenia 
czasowników regularnych w 
czasie past simple

 Słabo zna formy i stosuje cza-
sowniki nieregularne w czasie 
past simple popełnia liczne błę-
dy posługując się nimi.

 Słabo zna i stosuje czasownik 
be w czasie przeszłym past 
simple do tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących, py-
tających i krótkich odpowiedzi

 Słabo zna reguły tworzenia i 
użycia, i stosuje czas przeszły 
past simple w zdaniach twier-
dzących, przeczących, pyta-
niach i krótkich odpowiedziach

 Słabo zna zastosowanie przy-
słówka ago w czasie past Sim-
ple

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
KULTURA: dziedziny kultury, 
uczestnictwo w kulturze, me-

 Częściowo zna zasady tworze-
nia czasowników regularnych 
w czasie past simple czasem 
popełniając błędy.

 Częściowo zna formy i stosuje 
czasowniki nieregularne w cza-
sie past Simple, stosując je cza-
sem popełnia błędy.

 Częściowo zna i nie zawsze 
poprawnie stosuje czasownik 
be w czasie przeszłym past 
simple do tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących, py-
tających i krótkich odpowiedzi

 Częściowo zna zasady zastoso-
wania przysłówka ago w czasie
past Simple, czasem popełnia-
jąc błędy.

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
KULTURA: dziedziny kultury, 
uczestnictwo w kulturze, me-
dia, twórcy i ich dzieła; CZŁO-

 Zna i na ogół poprawnie two-
rzy czasowniki regularne w 
czasie past simple

 Zna i na ogół poprawnie stosu-
je formy czasowników niere-
gularnych czasie past simple

 Zna i zazwyczaj poprawnie 
stosuje czasownik be w czasie 
przeszłym past simple do two-
rzenia zdań twierdzących, 
przeczących, pytających i krót-
kich odpowiedzi popełniając 
nieliczne błędy.

 Zna zasady zastosowania przy-
słówka ago w czasie past Sim-
ple,   i zazwyczaj poprawnie 
się nimi posługuje.

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: KULTURA: dziedzi-
ny kultury, uczestnictwo w kul-
turze, media, twórcy i ich dzie-
ła; CZŁOWIEK: uczucia i 
emocje, umiejętności i zainte-

 Zna i zawsze poprawnie two-
rzy czasowniki regularne w 
czasie past simple

 Zna i zawsze poprawnie stosu-
je formy czasowników niere-
gularnych czasie past simple

 Zna i zawsze poprawnie stosu-
je czasownik be w czasie prze-
szłym past simple do tworzenia
zdań twierdzących, przeczą-
cych, pytających i krótkich od-
powiedzi

 Zna zasady zastosowania przy-
słówka ago w czasie past Sim-
ple i bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie się nimi posługuje.

 Swobodnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
KULTURA: dziedziny kultury, 
uczestnictwo w kulturze, me-
dia, twórcy i ich dzieła; CZŁO-
WIEK: uczucia i emocje, 
umiejętności i zainteresowania;
ŻYCIE PRYWATNE: czynno-
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dia, twórcy i ich dzieła; CZŁO-
WIEK: uczucia i emocje, 
umiejętności i zainteresowania;
ŻYCIE PRYWATNE: czynno-
ści życia codziennego, formy 
spędzania czasu wolnego; NA-
UKA I TECHNIKA: korzysta-
nie z podstawowych urządzeń 
technicznych i technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych; 
PODRÓŻOWANIE I TURY-
STYKA: zwiedzanie; ŚWIAT 
PRZYRODY: krajobraz; PRA-
CA: popularne zawody i zwią-
zane z nimi czynności

WIEK: uczucia i emocje, 
umiejętności i zainteresowania;
ŻYCIE PRYWATNE: czynno-
ści życia codziennego, formy 
spędzania czasu wolnego; NA-
UKA I TECHNIKA: korzysta-
nie z podstawowych urządzeń 
technicznych i technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych; 
PODRÓŻOWANIE I TURY-
STYKA: zwiedzanie; ŚWIAT 
PRZYRODY: krajobraz; PRA-
CA: popularne zawody i zwią-
zane z nimi czynności

resowania; ŻYCIE PRYWAT-
NE: czynności życia codzien-
nego, formy spędzania czasu 
wolnego; NAUKA I TECHNI-
KA: korzystanie z podstawo-
wych urządzeń technicznych i 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych; PODRÓ-
ŻOWANIE I TURYSTYKA: 
zwiedzanie; ŚWIAT PRZYRO-
DY: krajobraz; PRACA: popu-
larne zawody i związane z nimi
czynności

ści życia codziennego, formy 
spędzania czasu wolnego; NA-
UKA I TECHNIKA: korzysta-
nie z podstawowych urządzeń 
technicznych i technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych; 
PODRÓŻOWANIE I TURY-
STYKA: zwiedzanie; ŚWIAT 
PRZYRODY: krajobraz; PRA-
CA: popularne zawody i zwią-
zane z nimi czynności

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi; przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi; przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając drobne błędy, znaj-
duje w wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone informa-
cje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji czasem 
popełnia błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy: opi-
suje filmy,  wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przedstawia opi-
nie innych, przedstawia fakty z

 Z pewną pomocą tworzy proste
wypowiedzi ustne, czasem po-
pełniając błędy opisuje filmy,  
wyraża i uzasadnia swoje opi-
nie, przedstawia opinie innych,
przedstawia fakty z przeszłości

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając nieliczne błędy:
opisuje filmy,  wyraża i uza-
sadnia swoje opinie, przedsta-
wia opinie innych, przedstawia
fakty z przeszłości i teraźniej-

 Bez trudu tworzy proste i zło-
żone wypowiedzi ustne: opisu-
je filmy,  wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przedstawia opi-
nie innych, przedstawia fakty z
przeszłości i teraźniejszości, 
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przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje upodobania, wyraża 
uczucia i emocje, opisuje ludzi,
przedmioty, miejsca i zjawiska,
opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i 
teraźniejszości, przedstawia in-
tencje na przyszłość,

i teraźniejszości, opisuje 
upodobania, wyraża uczucia i 
emocje, opisuje ludzi,  przed-
mioty, miejsca i zjawiska, opo-
wiada o doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości i te-
raźniejszości, przedstawia in-
tencje na przyszłość,: 

szości, opisuje upodobania, 
wyraża uczucia i emocje, opi-
suje ludzi,  przedmioty, miejsca
i zjawiska, opowiada o do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości, 
przedstawia intencje na przy-
szłość,

opisuje upodobania, wyraża 
uczucia i emocje, opisuje ludzi,
przedmioty, miejsca i zjawiska,
opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości i 
teraźniejszości, przedstawia in-
tencje na przyszłość,

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opi-
nie, wyraża uczucia i emocje, 
przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i zjawiska,
opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości, 
tworzy opis filmu

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje 
upodobania, wyraża i uzasad-
nia swoje opinie, wyraża uczu-
cia i emocje, przedstawia fakty 
z przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca i zjawiska, opowiada o
czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z prze-
szłości i teraźniejszości, tworzy
opis filmu

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opi-
nie, wyraża uczucia i emocje, 
przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i zjawiska,
opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości, 
tworzy opis filmu

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, wyraża
uczucia i emocje, przedstawia 
fakty z przeszłości i teraźniej-
szości, opisuje ludzi, przed-
mioty, miejsca i zjawiska, opo-
wiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości, 
tworzy opis filmu;  ewentualne
drobne błędy nie zaburzają ko-
munikacji.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach:  uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i 
wyjaśnień; wyrażanie swoich 
opinii, pytanie o opinie; wyra-
żanie uczuć i emocji; wyraża-
nie swoich upodobań, intencji i
pragnień, pytanie o upodoba-
nia, intencje i pragnienia in-
nych; zgadzanie się lub niezga-
dzanie z opiniami; proponowa-
nie, przyjmowanie i odrzucanie
propozycji, zachęcanie; prowa-
dzenie prostych negocjacji w 

 Reaguje w prostych sytu-
acjach: uzyskiwanie i przeka-
zywanie informacji i wyja-
śnień; wyrażanie swoich opinii,
pytanie o opinie; wyrażanie 
uczuć i emocji; wyrażanie swo-
ich upodobań, intencji i pra-
gnień, pytanie o upodobania, 
intencje i pragnienia innych; 
zgadzanie się lub niezgadzanie 
z opiniami; proponowanie, 
przyjmowanie i odrzucanie 
propozycji, zachęcanie; prowa-
dzenie prostych negocjacji w 

 Popełniając nieliczne błędy re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskiwa-
nie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień; wyrażanie swoich 
opinii, pytanie o opinie; wyra-
żanie uczuć i emocji; wyraża-
nie swoich upodobań, intencji i
pragnień, pytanie o upodoba-
nia, intencje i pragnienia in-
nych; zgadzanie się lub niezga-
dzanie z opiniami; proponowa-
nie, przyjmowanie i odrzucanie
propozycji, zachęcanie; prowa-

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: uzyski-
wanie i przekazywanie infor-
macji i wyjaśnień; wyrażanie 
swoich opinii, pytanie o opinie;
wyrażanie uczuć i emocji; wy-
rażanie swoich upodobań, in-
tencji i pragnień, pytanie o 
upodobania, intencje i pragnie-
nia innych; zgadzanie się lub 
niezgadzanie z opiniami; pro-
ponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji, zachę-
canie; prowadzenie prostych 
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sytuacjach życia codziennego, 
popełniając liczne błędy

sytuacjach życia codziennego , 
czasem popełniając błędy

dzenie prostych negocjacji w 
sytuacjach życia codziennego 

negocjacji w sytuacjach życia 
codziennego

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, czasem 
popełniając błędy.

 Bez większego trudu na ogół 
poprawnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych.

 Bez trudu i poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

UNIT 5

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków 
językowych

 Słabo zna i poprawnie stosuje 
konstrukcję there was/there 
were 

 Słabo zna reguły tworzenia i 
użycia czasu past continuous w
zdaniach twierdzących, prze-
czących, pytających i krótkich 
odpowiedziach

 Nieudolnie tworzy przysłówki 
od przymiotników, używając 
przyrostków -ly/-ily; zna pod-
stawowe formy nieregularne

 Słabo zna zastosowanie cza-
sów past continuous i past 
simple do opisywania dwóch 
czynności przeszłych (ciągłej i 
jednorazowej)  w jednym zda-
niu

 Słabo zna zastosowanie zwro-
tów in the end, later, one day, 
then do wyrażania sekwencji 

 Częściowo zna i poprawnie 
stosuje konstrukcję there 
was/there were 

 Częściowo zna reguły tworze-
nia i użycia czasu past conti-
nuous w zdaniach twierdzą-
cych, przeczących, pytających 
i krótkich odpowiedziach

 Z pomocą nauczyciela  tworzy 
przysłówki od przymiotników, 
używając przyrostków -ly/-ily; 
zna podstawowe formy niere-
gularne

 Częściowo zna zastosowanie 
czasów past continuous i past 
simple do opisywania dwóch 
czynności przeszłych (ciągłej i 
jednorazowej w jednym zda-
niu)

 Na ogół zna  zastosowanie 
zwrotów in the end, later, one 

 Zna i przeważnie poprawnie 
stosuje konstrukcję there 
was/there were 

 Zna reguły tworzenia i użycia 
czasu past continuous w zda-
niach twierdzących, przeczą-
cych, pytających i krótkich od-
powiedziach

 Popełniając nieliczne błędy 
tworzy przysłówki od przy-
miotników, używając przyrost-
ków -ly/-ily; zna podstawowe 
formy nieregularne

 Przeważnie zna zastosowanie 
czasów past continuous i past 
simple do opisywania dwóch 
czynności przeszłych (ciągłej i 
jednorazowej w jednym zda-
niu)

 Zna  zastosowanie zwrotów in 
the end, later, one day, then do 

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie stosuje konstrukcję 
there was/there were

 Swobodnie i poprawnie tworzy
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające w czasie past continu-
ous oraz krótkie odpowiedzi.

 Tworzy przysłówki od przy-
miotników, używając przyrost-
ków -ly/-ily; zna podstawowe 
formy nieregularne bez trudu

 Zna i stosuje z łatwością czasy 
past continuous i past simple 
do opisywania dwóch czynno-
ści przeszłych (ciągłej i jedno-
razowej w jednym zdaniu)

 Swobodnie stosuje zwroty in 
the end, later, one day, then do 
wyrażania sekwencji zdarzeń 

 Swobodnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
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zdarzeń, popełnia przy tym 
liczne błędy.

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
ŚWIAT PRZYRODY: pogoda, 
krajobraz, rośliny i zwierzęta; 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 
pomieszczenia i wyposażenie 
domu; CZŁOWIEK: uczucia i 
emocje; ŻYCIE PRYWATNE: 
formy spędzania czasu wolne-
go, czynności życia codzienne-
go; PODRÓŻOWANIE I TU-
RYSTYKA: środki transportu i
korzystanie z nich, wycieczki; 
PRACA: popularne zawody i 
związane z nimi czynności i 
obowiązki

day, then do wyrażania se-
kwencji zdarzeń

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
ŚWIAT PRZYRODY: pogoda, 
krajobraz, rośliny i zwierzęta; 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 
pomieszczenia i wyposażenie 
domu; CZŁOWIEK: uczucia i 
emocje; ŻYCIE PRYWATNE: 
formy spędzania czasu wolne-
go, czynności życia codzienne-
go; PODRÓŻOWANIE I TU-
RYSTYKA: środki transportu i
korzystanie z nich, wycieczki; 
PRACA: popularne zawody i 
związane z nimi czynności i 
obowiązki

wyrażania sekwencji zdarzeń, 
popełnia przy tym nieliczne 
błędy.

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: ŚWIAT PRZYRO-
DY: pogoda, krajobraz, rośliny 
i zwierzęta; MIEJSCE ZA-
MIESZKANIA: pomieszczenia
i wyposażenie domu; CZŁO-
WIEK: uczucia i emocje; ŻY-
CIE PRYWATNE: formy spę-
dzania czasu wolnego, czynno-
ści życia codziennego; PO-
DRÓŻOWANIE I TURYSTY-
KA: środki transportu i korzy-
stanie z nich, wycieczki; PRA-
CA: popularne zawody i zwią-
zane z nimi czynności i obo-
wiązki

kresie następujących tematów: 
ŚWIAT PRZYRODY: pogoda, 
krajobraz, rośliny i zwierzęta; 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 
pomieszczenia i wyposażenie 
domu; CZŁOWIEK: uczucia i 
emocje; ŻYCIE PRYWATNE: 
formy spędzania czasu wolne-
go, czynności życia codzienne-
go; PODRÓŻOWANIE I TU-
RYSTYKA: środki transportu i
korzystanie z nich, wycieczki; 
PRACA: popularne zawody i 
związane z nimi czynności i 
obowiązki

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając drobne błędy, znaj-
duje w wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone informa-
cje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji czasem 
popełnia błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.
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Mówienie  Nieudolnie tworzy proste wy-
powiedzi ustne: opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska, przedstawia
fakty z przeszłości i teraźniej-
szości, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, opowiada o 
czynnościach z teraźniejszości

 Z pewnym trudem tworzy pro-
ste wypowiedzi ustne: opisuje 
ludzi, miejsca i zjawiska, 
przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości, wyraża i uza-
sadnia swoje opinie, opowiada 
o czynnościach z teraźniejszo-
ści 

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając błędy nie zabu-
rzające komunikacji: opisuje 
ludzi, miejsca i zjawiska, 
przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości, wyraża i uza-
sadnia swoje opinie, opowiada 
o czynnościach z teraźniejszo-
ści

 Swobodnie tworzy proste i bar-
dziej złożone wypowiedzi ust-
ne, ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji: 
opisuje ludzi, miejsca i zjawi-
ska, przedstawia fakty z prze-
szłości i teraźniejszości, wyra-
ża i uzasadnia swoje opinie, 
opowiada o czynnościach z te-
raźniejszości

Pisanie  Mimo pomocy popełniając 
liczne błędy zakłócające komu-
nikację, tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: przedsta-
wia fakty z przeszłości, opo-
wiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje ludzi, miejsca i zjawi-
ska, wyraża uczucia i emocje

 Tworzy, sam lub z pomocą na-
uczyciela, bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: przedstawia 
fakty z przeszłości, opowiada o
czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z prze-
szłości i teraźniejszości, opisu-
je ludzi, miejsca i zjawiska, 
wyraża uczucia i emocje

 Popełniając nieliczne błędy , 
tworzy samodzielnie krótkie 
wypowiedzi pisemne: przedsta-
wia fakty z przeszłości, opo-
wiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje ludzi, miejsca i zjawi-
ska, wyraża uczucia i emocje

 Samodzielnie, stosując bogate 
słownictwo tworzy krótkie wy-
powiedzi pisemne: przedstawia
fakty z przeszłości, opowiada o
czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z prze-
szłości i teraźniejszości, opisu-
je ludzi, miejsca i zjawiska, 
wyraża uczucia i emocje ; 
ewentualne drobne błędy nie 
zaburzają komunikacji

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając błędy 
zakłócające komunikację: uzy-
skiwanie i przekazywanie in-
formacji i wyjaśnień; rozpo-
czynanie, wyrażanie swoich 
opinii, pytanie o opinie

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: uzy-
skiwanie i przekazywanie in-
formacji i wyjaśnień; rozpo-
czynanie, wyrażanie swoich 
opinii, pytanie o opinie

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i złożonych 
sytuacjach: uzyskiwanie i prze-
kazywanie informacji i wyja-
śnień; rozpoczynanie, wyraża-
nie swoich opinii, pytanie o 
opinie

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: uzyski-
wanie i przekazywanie infor-
macji i wyjaśnień; rozpoczyna-
nie, wyrażanie swoich opinii, 
pytanie o opinie

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Z trudnością przekazuje w ję-
zyku polskim informacje sfor-
mułowane w języku angiel-
skim, popełniając liczne błędy.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, czasem 
popełniając błędy.

 Przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w ję-
zyku angielskim, popełniając 
dość liczne błędy.

 Bez większego trudu, popełnia-
jąc nieliczne błędy, przekazuje 
w języku angielskim informa-
cje zawarte w materiałach wi-
zualnych.

 Na ogół poprawnie przekazuje 
w języku polskim informacje 
sformułowane w języku angiel-
skim.

 Bez trudu przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych

 Z łatwością przekazuje w języ-
ku polskim informacje sformu-
łowane w języku angielskim.
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WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE

UNIT 6

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków 
językowych

 Słabo zna sposoby tworzenia 
przymiotników w stopniu wyż-
szym i najwyższym; zna pod-
stawowe formy nieregularne 

 Słabo zna czasownik modalny 
could i stosuje go w różnych 
typach zdań

 Popełniając liczne błędy posłu-
guje się  czasownikiem modal-
nym should i stosuje go w róż-
nych typach zdań

 Z trudem stosuje szyk wyra-
zów w zdaniu twierdzącym: 
podmiot + orzeczenie + dopeł-
nienie

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
CZŁOWIEK: umiejętności i 
zainteresowania, uczucia i 
emocje; ŻYCIE PRYWATNE: 
formy spędzania czasu wolne-
go, znajomi i przyjaciele, czyn-
ności życia codziennego, styl 
życia, święta i uroczystości; 
NAUKA I TECHNIKA: korzy-
stanie z podstawowych urzą-

 Częściowo zna sposoby two-
rzenia przymiotników w stop-
niu wyższym i najwyższym; 
zna podstawowe formy niere-
gularne 

 Popełnia dość liczne błędy sto-
sując  czasownik modalny co-
uld  w różnych typach zdań

 Często popełniając błędy po-
sługuje się  czasownikiem mo-
dalnym should i stosuje go w 
różnych typach zdań

 Nie zawsze poprawnie stosuje 
szyk wyrazów w zdaniu twier-
dzącym: podmiot + orzeczenie 
+ dopełnienie

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
CZŁOWIEK: umiejętności i 
zainteresowania, uczucia i 
emocje; ŻYCIE PRYWATNE: 
formy spędzania czasu wolne-
go, znajomi i przyjaciele, czyn-
ności życia codziennego, styl 
życia, święta i uroczystości; 

 Zna sposoby tworzenia przy-
miotników w stopniu wyższym
i najwyższym; zna podstawo-
we formy nieregularne 

 Zna czasownik modalny could 
i stosuje go w różnych typach 
zdań

 Popełniając nieliczne błędy nie
zakłócające komunikacji posłu-
guje się  czasownikiem modal-
nym should i stosuje go w róż-
nych typach zdań

 Z reguły poprawnie stosuje 
szyk wyrazów w zdaniu twier-
dzącym: podmiot + orzeczenie 
+ dopełnienie

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: CZŁOWIEK: umie-
jętności i zainteresowania, 
uczucia i emocje; ŻYCIE PRY-
WATNE: formy spędzania cza-
su wolnego, znajomi i przyja-
ciele, czynności życia codzien-
nego, styl życia, święta i uro-
czystości; NAUKA I TECHNI-

 Z łatwością tworzy przymiotni-
ki w stopniu wyższym i naj-
wyższym; zna podstawowe 
formy nieregularne

 Poprawnie posługuje się cza-
sownikiem modalnym could  w
różnych typach zdań

 Bez problemu posługuje się 
czasownikiem modalnym sho-
uld i stosuje go w różnych ty-
pach zdań

 Z łatwością i poprawnie stosuje
szyk wyrazów w zdaniu twier-
dzącym: podmiot + orzeczenie 
+ dopełnienie

 Swobodnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
CZŁOWIEK: umiejętności i 
zainteresowania, uczucia i 
emocje; ŻYCIE PRYWATNE: 
formy spędzania czasu wolne-
go, znajomi i przyjaciele, czyn-
ności życia codziennego, styl 
życia, święta i uroczystości; 
NAUKA I TECHNIKA: korzy-
stanie z podstawowych urzą-
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dzeń technicznych i technolo-
gii informacyjno-komunikacyj-
nych; KULTURA: uczestnic-
two w kulturze, media; EDU-
KACJA: życie szkoły, przed-
mioty nauczania; ZAKUPY I 
USŁUGI: towary i ich cechy, 
sprzedawanie i kupowanie, 
promocje

NAUKA I TECHNIKA: korzy-
stanie z podstawowych urzą-
dzeń technicznych i technolo-
gii informacyjno-komunikacyj-
nych; KULTURA: uczestnic-
two w kulturze, media; EDU-
KACJA: życie szkoły, przed-
mioty nauczania; ZAKUPY I 
USŁUGI: towary i ich cechy, 
sprzedawanie i kupowanie, 
promocje

KA: korzystanie z podstawo-
wych urządzeń technicznych i 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych; KULTURA:
uczestnictwo w kulturze, me-
dia; EDUKACJA: życie szko-
ły, przedmioty nauczania; ZA-
KUPY I USŁUGI: towary i ich
cechy, sprzedawanie i kupowa-
nie, promocje

dzeń technicznych i technolo-
gii informacyjno-komunikacyj-
nych; KULTURA: uczestnic-
two w kulturze, media; EDU-
KACJA: życie szkoły, przed-
mioty nauczania; ZAKUPY I 
USŁUGI: towary i ich cechy, 
sprzedawanie i kupowanie, 
promocje

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając nieliczne błędy, 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji czasem 
popełnia błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy: opo-
wiada o czynnościach i do-
świadczeniach z przeszłości 

 i teraźniejszości, wyraża i uza-
sadnia swoje opinie, przedsta-
wia fakty z przeszłości i teraź-
niejszości

 Z niewielką pomocą tworzy 
proste wypowiedzi ustne, cza-
sem popełniając błędy: opo-
wiada o czynnościach i do-
świadczeniach z przeszłości 

 i teraźniejszości, wyraża i uza-
sadnia swoje opinie, przedsta-
wia fakty z przeszłości i teraź-
niejszości

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając nieliczne błędy:
opowiada o czynnościach i do-
świadczeniach z przeszłości 

 i teraźniejszości, wyraża i uza-
sadnia swoje opinie, przedsta-
wia fakty z przeszłości i teraź-
niejszości

 Tworzy proste i złożone wypo-
wiedzi ustne: opowiada o czyn-
nościach i doświadczeniach z 
przeszłości 

 i teraźniejszości, wyraża i uza-
sadnia swoje opinie, przedsta-
wia fakty z przeszłości i teraź-
niejszości; ewentualne drobne 
błędy nie zaburzają komunika-
cji.
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Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, opisuje przed-
mioty i zjawiska, uzyskuje in-
formacje (ankieta)

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: wyraża i uza-
sadnia swoje opinie, opisuje 
przedmioty i zjawiska, uzysku-
je informacje (ankieta); dość 
liczne błędy częściowo zakłó-
cają komunikację.

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, opisuje przed-
mioty i zjawiska, uzyskuje in-
formacje (ankieta)

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
wyraża i uzasadnia swoje opi-
nie, opisuje przedmioty i zja-
wiska, uzyskuje informacje 
(ankieta); ewentualne drobne 
błędy nie zaburzają komunika-
cji.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: przekazywanie i uzyski-
wanie informacji i wyjaśnień; 
wyrażanie swoich opinii i 
upodobań, pytanie o opinie; 
proszenie o radę, udzielanie 
rady

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: 
przekazywanie i uzyskiwanie 
informacji i wyjaśnień; wyra-
żanie swoich opinii i upodo-
bań, pytanie o opinie; prosze-
nie o radę, udzielanie rady

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: przekazy-
wanie i uzyskiwanie informacji
i wyjaśnień; wyrażanie swoich 
opinii i upodobań, pytanie o 
opinie; proszenie o radę, udzie-
lanie rady

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: przeka-
zywanie i uzyskiwanie infor-
macji i wyjaśnień; wyrażanie 
swoich opinii i upodobań, py-
tanie o opinie; proszenie o 
radę, udzielanie rady

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, czasem 
popełniając błędy.

 Bez większego trudu zazwy-
czaj poprawnie przekazuje w 
języku angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizual-
nych.

 Bez trudu i poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

UNIT 7

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków 
językowych

 Słabo zna wyrażenia czasowni-
kowe dotyczące różnych eta-
pów życia: be born, grow up, 
get married, etc.

 Nieudolnie stosuje czasownik 
will w różnych typach zdań do 
wyrażania przyszłości 

 Zna wyrażenia czasownikowe 
dotyczące różnych etapów ży-
cia: be born, grow up, get mar-
ried, etc.i stosuje je z nielicz-
nymi błędami

 Zazwyczaj poprawnie stosuje 
czasownik will w różnych ty-

 Na ogół zna wyrażenia cza-
sownikowe dotyczące różnych 
etapów życia: be born, grow 
up, get married, etc.

 Poprawnie stosuje czasownik 
will w różnych typach zdań do 
wyrażania przyszłości 

 Bardzo dobrze zna wyrażenia 
czasownikowe dotyczące róż-
nych etapów życia: be born, 
grow up, get married, etc. I 
stosuje je bezbłędnie

 Bez trudu stosuje czasownik 
will w różnych typach zdań do 
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 Mimo pomocy z trudem stosu-
je pierwszy tryb warunkowy

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
ŻYCIE PRYWATNE: rodzina, 
czynności życia codziennego, 
styl życia; CZŁOWIEK: okre-
sy życia, wygląd zewnętrzny, 
umiejętności i zainteresowania;
NAUKA I TECHNIKA: wyna-
lazki, korzystanie z podstawo-
wych urządzeń technicznych i 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych; ŚWIAT 
PRZYRODY: zagrożenie i 
ochrona środowiska naturalne-
go, pogoda, krajobraz; ZAKU-
PY I USŁUGI: towary i ich ce-
chy; MIEJSCE ZAMIESZKA-
NIA: dom i jego okolica, po-
mieszczenia i wyposażenie; 
PODRÓŻOWANIE I TURY-
STYKA: zwiedzanie, baza 
noclegowa; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze; EDU-
KACJA: życie szkoły, przed-
mioty nauczania

pach zdań do wyrażania przy-
szłości 

  Stosuje w większości popraw-
nie pierwszy tryb warunkowy

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
ŻYCIE PRYWATNE: rodzina, 
czynności życia codziennego, 
styl życia; CZŁOWIEK: okre-
sy życia, wygląd zewnętrzny, 
umiejętności i zainteresowania;
NAUKA I TECHNIKA: wyna-
lazki, korzystanie z podstawo-
wych urządzeń technicznych i 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych; ŚWIAT 
PRZYRODY: zagrożenie i 
ochrona środowiska naturalne-
go, pogoda, krajobraz; ZAKU-
PY I USŁUGI: towary i ich ce-
chy; MIEJSCE ZAMIESZKA-
NIA: dom i jego okolica, po-
mieszczenia i wyposażenie; 
PODRÓŻOWANIE I TURY-
STYKA: zwiedzanie, baza 
noclegowa; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze; EDU-
KACJA: życie szkoły, przed-
mioty nauczania

 Stosuje pierwszy tryb warun-
kowy w zdaniach

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: ŻYCIE PRYWAT-
NE: rodzina, czynności życia 
codziennego, styl życia; 
CZŁOWIEK: okresy życia, 
wygląd zewnętrzny, umiejętno-
ści i zainteresowania; NAUKA 
I TECHNIKA: wynalazki, ko-
rzystanie z podstawowych 
urządzeń technicznych i tech-
nologii informacyjno-komuni-
kacyjnych; ŚWIAT PRZYRO-
DY: zagrożenie i ochrona śro-
dowiska naturalnego, pogoda, 
krajobraz; ZAKUPY I USŁU-
GI: towary i ich cechy; MIEJ-
SCE ZAMIESZKANIA: dom i
jego okolica, pomieszczenia i 
wyposażenie; PODRÓŻOWA-
NIE I TURYSTYKA: zwiedza-
nie, baza noclegowa; KULTU-
RA: uczestnictwo w kulturze; 
EDUKACJA: życie szkoły, 
przedmioty nauczania

wyrażania przyszłości 
 Pierwszy tryb warunkowy uży-

wa w zdaniach nie popełniając 
błędów, lub nieliczne nie za-
kłócające komunikacji

 Swobodnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
ŻYCIE PRYWATNE: rodzina, 
czynności życia codziennego, 
styl życia; CZŁOWIEK: okre-
sy życia, wygląd zewnętrzny, 
umiejętności i zainteresowania;
NAUKA I TECHNIKA: wyna-
lazki, korzystanie z podstawo-
wych urządzeń technicznych i 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych; ŚWIAT 
PRZYRODY: zagrożenie i 
ochrona środowiska naturalne-
go, pogoda, krajobraz; ZAKU-
PY I USŁUGI: towary i ich ce-
chy; MIEJSCE ZAMIESZKA-
NIA: dom i jego okolica, po-
mieszczenia i wyposażenie; 
PODRÓŻOWANIE I TURY-
STYKA: zwiedzanie, baza 
noclegowa; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze; EDU-
KACJA: życie szkoły, przed-
mioty nauczania

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając nieliczne błędy, 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.
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pełnia liczne błędy.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji popełnia 
dość liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne: 
opisuje ludzi, miejsca, opowia-
da o czynnościach, doświad-
czeniach i wydarzeniach z 
przeszłości, przedstawia fakty 
z przeszłości i teraźniejszości, 
wyraża i uzasadnia swoje opi-
nie, przedstawia intencje i pla-
ny na przyszłość, opisuje 
upodobania

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne: opisuje ludzi, miejsca, opo-
wiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości, przedstawia fak-
ty z przeszłości i teraźniejszo-
ści, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, przedstawia intencje i 
plany na przyszłość, opisuje 
upodobania; popełniając dość 
liczne błędy, częściowo zakłó-
cające komunikację.

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając nieliczne nieza-
kłócające komunikacji błędy: 
opisuje ludzi, miejsca, opowia-
da o czynnościach, doświad-
czeniach i wydarzeniach z 
przeszłości, przedstawia fakty 
z przeszłości i teraźniejszości, 
wyraża i uzasadnia swoje opi-
nie, przedstawia intencje i pla-
ny na przyszłość, opisuje 
upodobania

 Używając bogatego słownic-
twa tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: opisuje lu-
dzi, miejsca, opowiada o czyn-
nościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości, 
przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości, wyraża i uza-
sadnia swoje opinie, przedsta-
wia intencje i plany na przy-
szłość, opisuje upodobania; 
ewentualne drobne błędy nie 
zakłócają komunikacji.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne:. opisuje ludzi, przed-
mioty i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z prze-
szłości i teraźniejszości, przed-
stawia fakty z przeszłości i te-
raźniejszości; opisuje intencje i
plany na przyszłość; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje ludzi, 
przedmioty i miejsca, opowia-
da o czynnościach, doświad-
czeniach i wydarzeniach z 
przeszłości i teraźniejszości, 
przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości; opisuje inten-
cje i plany na przyszłość; wy-
raża i uzasadnia swoje opinie; 
dość liczne błędy częściowo 
zakłócają komunikację.

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: opisuje ludzi, przed-
mioty i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z prze-
szłości i teraźniejszości, przed-
stawia fakty z przeszłości i te-
raźniejszości; opisuje intencje i
plany na przyszłość; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
opisuje ludzi, przedmioty i 
miejsca, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości i te-
raźniejszości, przedstawia fak-
ty z przeszłości i teraźniejszo-
ści; opisuje intencje i plany na 
przyszłość; wyraża i uzasadnia 
swoje opinie; ewentualne drob-
ne błędy nie zaburzają komuni-
kacji.
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Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach: uzyskiwanie i 
udzielanie informacji i wyja-
śnień, wyrażanie opinii, pyta-
nie o opinie, wyrażanie swoich 
intencji, pytanie o intencje in-
nych; popełniając liczne błędy

 Reaguje w prostych sytu-
acjach: uzyskiwanie i udziela-
nie informacji i wyjaśnień, wy-
rażanie opinii, pytanie o opinie,
wyrażanie swoich intencji, py-
tanie o intencje innych, czasem
popełniając błędy 

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskiwa-
nie i udzielanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie opinii, 
pytanie o opinie, wyrażanie 
swoich intencji, pytanie o in-
tencje innych

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: uzyski-
wanie i udzielanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie opinii, 
pytanie o opinie, wyrażanie 
swoich intencji, pytanie o in-
tencje innych

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, popełnia-
jąc dość liczne błędy.

 Bez większego trudu i na ogół 
poprawnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych.

 Z łatwością i poprawnie prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

UNIT 8

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków 
językowych

 Słabo zna konstrukcję be going
to i stosuje ją z licznymi błęda-
mi w zdaniach twierdzących, 
pytaniach i przeczeniach 

 Słabo zna określenia czasowe 
takie jak: next week, now, this 
evening, tonight i z pomocą na-
uczyciela używa ich w zda-
niach

 Słabo zna konstrukcję would 
like to i stosuje ją z licznymi 
błędami w różnych typach 
zdań 

 Mimo pomocy nauczyciela  

 Zna konstrukcję be going to i 
stosuje ją z  błędami w zda-
niach twierdzących, pytaniach i
przeczeniach 

 Zna określenia czasowe takie 
jak: next week, now, this eve-
ning, tonight i z pomocą na-
uczyciela używa ich w zda-
niach

 Zna konstrukcję would like to i 
stosuje ją z błędami w różnych 
typach zdań 

 Z pomocą  nauczyciela  tworzy
zdania z czasownikami modal-

 Na ogół zna konstrukcję be go-
ing to i stosuje ją z  nieliczny-
mi błędami w zdaniach twier-
dzących, pytaniach i przecze-
niach

 W większości przypadków zna 
określenia czasowe takie jak: 
next week, now, this evening, 
tonight i  używa ich w zda-
niach

 Poprawnie stosuje konstrukcję 
would like to  w różnych ty-
pach zdań

 Na ogół poprawnie tworzy zda-

 Zna i z łatwością używa kon-
strukcji be going to i stosuje ją 
w zdaniach twierdzących, pyta-
niach i przeczeniach

 Zna określenia czasowe takie 
jak: next week, now, this eve-
ning, tonight i  używa ich nie-
mal bezbłędnie w zdaniach

 Swobodnie stosuje konstrukcję
would like to  w różnych ty-
pach zdań

 Bez najmniejszych problemów 
tworzy zdania zdania z cza-
sownikami modalnych 
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tworzy zdania z czasownikami 
modalnych must/mustn’t i z 
błędami 

 (somebody, anywhere, nothing,
etc.) są z trudem przez niego 
używane  ich w różnych typach
zdań

 Zastosowanie przysłówków 
too i also  oraz użycie ich w 
zdaniach stwarzają mu duże 
problemy pomimo pomocy na-
uczyciela

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
PODRÓŻOWANIE I TURY-
STYKA: środki transportu 
i korzystanie z nich, orientacja 
w terenie, baza noclegowa, wy-
cieczki, zwiedzanie; ŻYCIE 
PRYWATNE: formy spędzania
czasu wolnego, znajomi i przy-
jaciele, styl życia, określanie 
czasu, czynności życia co-
dziennego; EDUKACJA: życie
szkoły; ZDROWIE: samopo-
czucie, choroby, ich objawy i 
leczenie; ŚWIAT PRZYRODY:
rośliny i zwierzęta, krajobraz, 
pogoda; SPORT: dyscypliny 
sportu, uprawianie sportu, 
sprzęt sportowy; ZAKUPY I 
USŁUGI: sprzedawanie i ku-
powanie, korzystanie z usług

nych must/mustn’t 
 Używa (somebody, anywhere, 

nothing, etc.) z błędami 
 Z pomocą nauczyciela używa 

w zdaniach przysłówków too i 
also  

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
PODRÓŻOWANIE I TURY-
STYKA: środki transportu 

 i korzystanie z nich, orientacja 
w terenie, baza noclegowa, wy-
cieczki, zwiedzanie; ŻYCIE 
PRYWATNE: formy spędzania
czasu wolnego, znajomi i przy-
jaciele, styl życia, określanie 
czasu, czynności życia co-
dziennego; EDUKACJA: życie
szkoły; ZDROWIE: samopo-
czucie, choroby, ich objawy i 
leczenie; ŚWIAT PRZYRODY:
rośliny i zwierzęta, krajobraz, 
pogoda; SPORT: dyscypliny 
sportu, uprawianie sportu, 
sprzęt sportowy; ZAKUPY I 
USŁUGI: sprzedawanie i ku-
powanie, korzystanie z usług

nia zdania z czasownikami mo-
dalnych must/mustn’t

 Konstrukcje za pomocą (some-
body, anywhere, nothing, etc.) 
używa z nielicznymi błędami

 W większości poprawnie uży-
wa w zdaniach przysłówków 
too i also 

  Zazwyczaj poprawnie posłu-
guje się podstawowym słow-
nictwem w zakresie następują-
cych tematów: PODRÓŻO-
WANIE I TURYSTYKA: środ-
ki transportu i korzystanie z 
nich, orientacja w terenie, baza
noclegowa, wycieczki, zwie-
dzanie; ŻYCIE PRYWATNE: 
formy spędzania czasu wolne-
go, znajomi i przyjaciele, styl 
życia, określanie czasu, czyn-
ności życia codziennego; 
EDUKACJA: życie szkoły; 
ZDROWIE: samopoczucie, 
choroby, ich objawy i leczenie;
ŚWIAT PRZYRODY: rośliny i 
zwierzęta, krajobraz, pogoda; 
SPORT: dyscypliny sportu, 
uprawianie sportu, sprzęt spor-
towy; ZAKUPY I USŁUGI: 
sprzedawanie i kupowanie, ko-
rzystanie z usług

must/mustn’t
 Swobodnie używa konstrukcji 

za pomocą (somebody, any-
where, nothing, etc.)  

 Bez problemów używa w zda-
niach przysłówków too i also  

 Swobodnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
PODRÓŻOWANIE I TURY-
STYKA: środki transportu i 
korzystanie z nich, orientacja 
w terenie, baza noclegowa, wy-
cieczki, zwiedzanie; ŻYCIE 
PRYWATNE: formy spędzania
czasu wolnego, znajomi i przy-
jaciele, styl życia, określanie 
czasu, czynności życia co-
dziennego; EDUKACJA: życie
szkoły; ZDROWIE: samopo-
czucie, choroby, ich objawy i 
leczenie; ŚWIAT PRZYRODY:
rośliny i zwierzęta, krajobraz, 
pogoda; SPORT: dyscypliny 
sportu, uprawianie sportu, 
sprzęt sportowy; ZAKUPY I 
USŁUGI: sprzedawanie i ku-
powanie, korzystanie z usług

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając drobne błędy, znaj-

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
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znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

duje w wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone informa-
cje.

znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Ma trudności z ułożeniem in-
formacji w określonym porząd-
ku

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji czasem 
popełnia błędy.

 Z pewnym trudem układa in-
formacje w określonym po-
rządku.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Układa informacje w określo-
nym porządku, popełniając 
drobne błędy.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

 Bez trudu układa informacje w 
określonym porządku.

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy zabu-
rzające komunikację: opowiada
o czynnościach i doświadcze-
niach z teraźniejszości, przed-
stawia fakty z teraźniejszości, 
opisuje upodobania, opisuje lu-
dzi, przedmioty i miejsca, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając dość liczne błę-
dy częściowo zaburzające ko-
munikację: opowiada o czyn-
nościach i doświadczeniach z 
teraźniejszości, przedstawia 
fakty z teraźniejszości, opisuje 
upodobania, opisuje ludzi, 
przedmioty i miejsca, przedsta-
wia intencje i plany na przy-
szłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie

 Popełniając nieliczne niezakłó-
cające komunikacji błędy, two-
rzy proste i złożone wypowie-
dzi ustne: opowiada o czynno-
ściach i doświadczeniach z te-
raźniejszości, przedstawia fak-
ty z teraźniejszości, opisuje 
upodobania, opisuje ludzi, 
przedmioty i miejsca, przedsta-
wia intencje i plany na przy-
szłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie

 Używając bogatego słownic-
twa tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: opowiada o 
czynnościach i doświadcze-
niach z teraźniejszości, przed-
stawia fakty z teraźniejszości, 
opisuje upodobania, opisuje lu-
dzi, przedmioty i miejsca, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: opisuje przedmioty, 
wyraża opinie, opisuje intencje
i plany na przyszłość, przedsta-
wia fakty z teraźniejszości

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje przed-
mioty, wyraża opinie, opisuje 
intencje i plany na przyszłość, 
przedstawia fakty z teraźniej-
szości; dość liczne błędy czę-
ściowo zakłócają komunikację.

 Popełniając nieliczne niezakłó-
cające komunikacji błędy, two-
rzy proste i bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne: opisuje 
przedmioty, wyraża opinie, 
opisuje intencje i plany na 
przyszłość, przedstawia fakty z
teraźniejszości 

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
proste i bardziej złożone wypo-
wiedzi pisemne: opisuje przed-
mioty, wyraża opinie, opisuje 
intencje i plany na przyszłość, 
przedstawia fakty z teraźniej-
szości; ewentualne drobne błę-
dy nie zaburzają komunikacji.
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Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskiwanie i przekazy-
wanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie swoich upodobań, 
intencji i pragnień, pytanie o 
upodobania, intencje i pragnie-
nia innych osób, wyrażanie 
opinii, pytanie o opinie, prowa-
dzenie prostych negocjacji w 
sytuacjach życia codziennego, 
stosowanie form grzecznościo-
wych

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: uzy-
skiwanie i przekazywanie in-
formacji i wyjaśnień, wyraża-
nie swoich upodobań, intencji i
pragnień, pytanie o upodoba-
nia, intencje i pragnienia in-
nych osób, wyrażanie opinii, 
pytanie o opinie, prowadzenie 
prostych negocjacji w sytu-
acjach życia codziennego, sto-
sowanie form grzecznościo-
wych

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskiwa-
nie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień, wyrażanie swoich 
upodobań, intencji i pragnień, 
pytanie o upodobania, intencje 
i pragnienia innych osób, wy-
rażanie opinii, pytanie o opinie,
prowadzenie prostych negocja-
cji w sytuacjach życia codzien-
nego, stosowanie form grzecz-
nościowych

 Swobodnie i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie reaguje w 
prostych i złożonych sytu-
acjach: uzyskiwanie i przeka-
zywanie informacji i wyja-
śnień, wyrażanie swoich 
upodobań, intencji i pragnień, 
pytanie o upodobania, intencje 
i pragnienia innych osób, wy-
rażanie opinii, pytanie o opinie,
prowadzenie prostych negocja-
cji w sytuacjach życia codzien-
nego, stosowanie form grzecz-
nościowych

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, czasem 
popełniając błędy.

 Bez większego trudu i popeł-
niając nieliczne błędy, przeka-
zuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

 Z łatwością i poprawnie prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

UNIT 9

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków 
językowych

 Słabo zna konstrukcję i zasto-
sowanie czasu present perfect 
w zdaniach twierdzących

 Z trudem potrafi tworzyć cza-
sowniki regularne w czasie 
present perfect

 Niewystarczająco zna formy 
czasowników nieregularnych w
czasie present perfect (imie-
słów bierny) i  stosuje je z licz-

 Częściowo zna konstrukcję i 
zastosowanie czasu present 
perfect w zdaniach twierdzą-
cych

 Nie zawsze poprawnie tworz 
czasowniki regularne w czasie 
present perfect y 

 Zna konstrukcję i zastosowanie
czasu present perfect w zda-
niach twierdzących

 Na ogół poprawnie potrafi two-
rzyć czasowniki regularne w 
czasie present perfect

 Zna i z łatwością stosuje czas 
present perfect w zdaniach 
twierdzących 

 Zna zasady i bez problemów 
potrafi tworzyć czasowniki re-
gularne w czasie present per-
fect



26

nymi błędami
 Słabo zna określenia czasowe, 

takie jak at the moment, every 
day, last week, tomorrow, 
yesterday i używa ich w zda-
niach  z błędami mimo pomocy
nauczyciela

 Niewystarczająco zna kon-
strukcje służące do wyrażania 
teraźniejszości (present simple 
i continuous), przeszłości (past
simple i continuous, present 
perfect) i przyszłości (will, be 
going to, present continuous) i 
nieudolnie tworzy z nimi zda-
nia

 Słabo zna zaimki osobowe i 
zaimki osobowe w funkcji do-
pełnienia i stosuje je z licznymi
błędami w zdaniach

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
EDUKACJA: życie szkoły, 
uczenie się; ŻYCIE PRYWAT-
NE: rodzina, znajomi i przyja-
ciele, czynności życia codzien-
nego, formy spędzania czasu 
wolnego, konflikty i problemy, 
styl życia; ZDROWIE: samo-
poczucie, choroby, ich objawy 
i leczenie; CZŁOWIEK: uczu-
cia i emocje; cechy charakteru;
KULTURA: uczestnictwo w 
kulturze; ŻYCIE SPOŁECZ-
NE: wydarzenia i zjawiska 
społeczne; PODRÓŻOWANIE 
I TURYSTYKA: zwiedzanie, 

 Częściowo zna formy czasow-
ników nieregularnych w czasie 
present perfect (imiesłów bier-
ny) i  stosuje je z błędami

 Popełnia dość liczne błędy 
przy określeniach czasowych 
takich jak at the moment, every
day, last week, tomorrow, 
yesterday i używa ich w zda-
niach  

 Częściowo zna konstrukcje 
służące do wyrażania teraźniej-
szości (present simple i conti-
nuous), przeszłości (past sim-
ple i continuous, present per-
fect) i przyszłości (will, be go-
ing to, present continuous) i 
tworzy z nimi zdania z błędami

 Nie zawsze poprawnie stosuje 
zaimki osobowe i zaimki oso-
bowe w funkcji dopełnienia 

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
EDUKACJA: życie szkoły, 
uczenie się; ŻYCIE PRYWAT-
NE: rodzina, znajomi i przyja-
ciele, czynności życia codzien-
nego, formy spędzania czasu 
wolnego, konflikty i problemy, 
styl życia; ZDROWIE: samo-
poczucie, choroby, ich objawy 
i leczenie; CZŁOWIEK: uczu-
cia i emocje; cechy charakteru;
KULTURA: uczestnictwo w 
kulturze; ŻYCIE SPOŁECZ-
NE: wydarzenia i zjawiska 

 Zna formy czasowników niere-
gularnych w czasie present 
perfect (imiesłów bierny) i  
stosuje je z nielicznymi błęda-
mi

 Na ogół zna określenia czaso-
we, takie jak at the moment, 
every day, last week, tomorrow,
yesterday i je poprawnie stosu-
je 

 Zna konstrukcje służące do 
wyrażania teraźniejszości (pre-
sent simple i continuous), prze-
szłości (past simple i continu-
ous, present perfect) i przyszło-
ści (will, be going to, present 
continuous) i przeważnie two-
rzy z nimi poprawne zdania

 Na ogół zna zaimki osobowe i 
zaimki osobowe w funkcji do-
pełnienia i stosuje je z nielicz-
nymi błędami w zdaniach

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: EDUKACJA: życie 
szkoły, uczenie się; ŻYCIE 
PRYWATNE: rodzina, znajomi
i przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania 
czasu wolnego, konflikty i pro-
blemy, styl życia; ZDROWIE: 
samopoczucie, choroby, ich 
objawy i leczenie; CZŁO-
WIEK: uczucia i emocje; ce-
chy charakteru; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze; ŻY-
CIE SPOŁECZNE: wydarzenia

 Zna formy czasowników niere-
gularnych w czasie present 
perfect (imiesłów bierny) i  
stosuje je bezbłędnie

 Zna określenia czasowe, takie 
jak at the moment, every day, 
last week, tomorrow, yesterday 
i je swobobnie stosuje

 Zna konstrukcje służące do 
wyrażania teraźniejszości (pre-
sent simple i continuous), prze-
szłości (past simple i continu-
ous, present perfect) i przyszło-
ści (will, be going to, present 
continuous) i  tworzy z nimi 
poprawne zdania

 Zna i zawsze poprawnie stosu-
je zaimki osobowe i zaimki 
osobowe w funkcji dopełnienia

 Swobodnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
EDUKACJA: życie szkoły, 
uczenie się; ŻYCIE PRYWAT-
NE: rodzina, znajomi i przyja-
ciele, czynności życia codzien-
nego, formy spędzania czasu 
wolnego, konflikty i problemy, 
styl życia; ZDROWIE: samo-
poczucie, choroby, ich objawy 
i leczenie; CZŁOWIEK: uczu-
cia i emocje; cechy charakteru;
KULTURA: uczestnictwo w 
kulturze; ŻYCIE SPOŁECZ-
NE: wydarzenia i zjawiska 
społeczne; PODRÓŻOWANIE 
I TURYSTYKA: zwiedzanie, 
środki transportu i korzystanie 
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środki transportu i korzystanie 
z nich, baza noclegowa, wy-
cieczki; ZAKUPY I USŁUGI: 
korzystanie z usług

społeczne; PODRÓŻOWANIE 
I TURYSTYKA: zwiedzanie, 
środki transportu i korzystanie 
z nich, baza noclegowa, wy-
cieczki; ZAKUPY I USŁUGI: 
korzystanie z usług

i zjawiska społeczne; PODRÓ-
ŻOWANIE I TURYSTYKA: 
zwiedzanie, środki transportu i 
korzystanie z nich, baza nocle-
gowa, wycieczki; ZAKUPY I 
USŁUGI: korzystanie z usług

z nich, baza noclegowa, wy-
cieczki; ZAKUPY I USŁUGI: 
korzystanie z usług

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi

 Popełniając nieliczne błędy, 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji popełnia 
dość liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy zabu-
rzające komunikację: opowiada
o doświadczeniach i wydarze-
niach z teraźniejszości, przed-
stawia fakty z przeszłości i te-
raźniejszości, wyraża uczucia i 
emocje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, opisuje ludzi, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłości

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając dość liczne błę-
dy częściowo zaburzające ko-
munikację: opowiada o do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z teraźniejszości, przedstawia 
fakty z przeszłości i teraźniej-
szości, wyraża uczucia i emo-
cje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, opisuje ludzi, przedsta-
wia intencje i plany na przy-
szłości

 Popełniając nieliczne niezakłó-
cające komunikacji błędy, two-
rzy proste i złożone wypowie-
dzi ustne: opowiada o doświad-
czeniach i wydarzeniach z te-
raźniejszości, przedstawia fak-
ty z przeszłości i teraźniejszo-
ści, wyraża uczucia i emocje, 
wyraża i uzasadnia swoje opi-
nie, opisuje ludzi, przedstawia 
intencje i plany na przyszłości

 Używając bogatego słownic-
twa tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: opowiada o 
doświadczeniach i wydarze-
niach z teraźniejszości, przed-
stawia fakty z przeszłości i te-
raźniejszości, wyraża uczucia i 
emocje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, opisuje ludzi, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłości; ewentualne drobne
błędy nie zaburzają komunika-
cji.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając  Sam lub z pomocą nauczyciela  Popełniając nieliczne błędy  Samodzielnie, stosując uroz-
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liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: przedstawia fakty z 
przeszłości 

 i teraźniejszości, opisuje ludzi 
(przyjaciela), przedmioty, miej-
sca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z prze-
szłości i teraźniejszości, wyra-
ża uczucia i emocje, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasad-
nia swoje opinie

tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: przedstawia 
fakty z przeszłości 

 i teraźniejszości, opisuje ludzi 
(przyjaciela), przedmioty, miej-
sca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z prze-
szłości i teraźniejszości, wyra-
ża uczucia i emocje, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasad-
nia swoje opinie; dość liczne 
błędy częściowo zakłócają ko-
munikację.

niezakłócające komunikacji, 
tworzy proste i bardziej złożo-
ne wypowiedzi pisemne: 
przedstawia fakty z przeszłości

 i teraźniejszości, opisuje ludzi 
(przyjaciela), przedmioty, miej-
sca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z prze-
szłości i teraźniejszości, wyra-
ża uczucia i emocje, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasad-
nia swoje opinie

maicone słownictwo, tworzy 
proste i bardziej złożone wypo-
wiedzi pisemne: przedstawia 
fakty z przeszłości 

 i teraźniejszości, opisuje ludzi 
(przyjaciela), przedmioty, miej-
sca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z prze-
szłości i teraźniejszości, wyra-
ża uczucia i emocje, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasad-
nia swoje opinie; ewentualne 
drobne błędy nie zaburzają ko-
munikacji.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskiwanie i przekazy-
wanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie swoich opinii, pyta-
nie o opinie, wyrażanie swoich 
pragnień; proszenie o radę i 
udzielanie rady; instruowanie

 Reaguje w prostych sytuacjach,
często popełniając błędy: uzy-
skiwanie i przekazywanie in-
formacji i wyjaśnień, wyraża-
nie swoich opinii, pytanie o 
opinie, wyrażanie swoich pra-
gnień; proszenie o radę i udzie-
lanie rady; instruowanie

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskiwa-
nie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień, wyrażanie swoich 
opinii, pytanie o opinie, wyra-
żanie swoich pragnień; prosze-
nie o radę i udzielanie rady; in-
struowanie

 Swobodnie i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie reaguje w 
prostych i złożonych sytu-
acjach: uzyskiwanie i przeka-
zywanie informacji i wyja-
śnień, wyrażanie swoich opinii,
pytanie o opinie, wyrażanie 
swoich pragnień; proszenie o 
radę i udzielanie rady; instru-
owanie

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy:

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, popełnia-
jąc dość liczne błędy.

 Bez większego trudu i na ogół 
poprawnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych.

 Z łatwością i poprawnie prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.
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OCENA CELUJĄCA

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

• Uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w wymaganiach edukacyjnych dla klasy 7
• Z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym
• Posiada bogaty zasób słownictwa, wykraczający poza program nauczania i potrafi go wykorzystać w praktyce
• Zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i internet
• Wykonuje starannie dodatkowe prace projektowe o wyjątkowych walorach językowych
• Bardzo chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace domowe wykraczające poza wymagany poziom
• Niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności podczas lekcji

CZYTANIE

• Regularnie czyta dla przyjemności dodatkowe teksty takie jak: artykuły anglojęzyczne, komiksy, krótkie czytanki i książki w uproszczonych 
wersjach

• Rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, bez problemu określa inten-
cje autora

• Na podstawie przeczytanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać zadania sprawdzające każdego typu i potrafi zawsze uzasadnić swoją decyzję
• Zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów
• Technika czytania - czyta bezbłędnie również podczas lekcji (bez przygotowania)
• Podczas lekcji bardzo chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

SŁUCHANIE

• Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych wykraczających poza materiał zawarty w pod-
ręczniku takich jak piosenki, filmy, proste skecze

• Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować
• Potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
• Potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego i właściwie na nie zareagować
• Na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie zadania sprawdzające różnego typu - zawsze potrafi uzasadnić swój 

wybór
• Z łatwością rozróżnia dźwięki i intonację
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• Bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

MÓWIENIE

• Swobodnie i bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dużą dokładność językową i zasób słownictwa
• Poziom wypowiedzi wykracza poza wymagania programowe
• Ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumieć
• W zadaniach komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany
• W sposób naturalny i spontaniczny niezwykle chętnie wypowiada się na różne tematy

PISANIE

• Wykonuje nieobowiązkowe prace pisemne - pisze dla przyjemności, np. prowadzi pamiętnik, blog lub koresponduje z rówieśnikami z zagrani-
cy

• Pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym
• Pisze spójnie, bez błędów w pisowni i interpunkcji
• Bardzo chętnie wykonuje zarówno pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku, jak i te z dodatkowych źródeł
• Poziom prac wykracza poza wymagany materiał
• Bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe, które wykraczają poza wymagany poziom
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