
KRYTERIA OCENIANIA – KLASY 8

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 opisane poniżej tabeli.‒

WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE

UNIT 1

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków 
językowych

 Słabo zna reguły tworzenia i 
użycia czasów teraźniejszych 
present simple i present conti-
nuous do opisywania teraźniej-
szości i przyszłości

 Słabo zna przysłówki częstotli-
wości i określenia czasowe: 
hardly ever, today, nowadays, 
twice a week, now, every Sa-
turday, at present, at the mo-
ment i umie tworzyć z nimi 
zdania popełniając przy tym 
liczne błędy

 Z trudem używa  przymiotni-
ków określających cechy cha-
rakteru

  Nieudolnie stosuje we wszyst-
kich rodzajach zdań wyrażenia 
there was/there were

 Częściowo zna reguły tworze-
nia i użycia czasów teraźniej-
szych present simple i present 
continuous do opisywania te-
raźniejszości i przyszłości

 Z pomocą nauczyciela tworzy 
zdani z przysłówkami często-
tliwości i określenia mi czaso-
wymi: hardly ever, today, no-
wadays, twice a week, now, 
every Saturday, at present, at 
the moment,  popełniając przy 
tym błędy

 Czasami popełniając błędy 
używa  przymiotników okre-
ślających cechy charakteru i 
umie tworzyć z nimi zdania 

 Zna i częściowo stosuje cza-
sownik be w czasie past simple

 Zazwyczaj zna reguły tworze-
nia i użycia czasów teraźniej-
szych present simple i present 
continuous do opisywania te-
raźniejszości i przyszłości

 Popełniając nieliczne błędy 
używa   przysłówków częstotli-
wości i określeń czasowych: 
hardly ever, today, nowadays, 
twice a week, now, every Sa-
turday, at present, at the mo-
ment i umie tworzyć z nimi 
zdania

 Zazwyczaj poprawnie stosuje 
w zdaniach przymiotniki okre-
ślające cechy charakteru

 Z nielicznymi błędami używa 
czasownika be w czasie past 
simple w różnych rodzajach 

 Zna reguły i poprawnie umie 
tworzyć zdania w czasach te-
raźniejszych present simple i 
present continuous do opisy-
wania teraźniejszości i przy-
szłości 

 Swobodnie używa  przysłów-
ków częstotliwości i określeń 
czasowych: hardly ever, today, 
nowadays, twice a week, now, 
every Saturday, at present, at 
the moment i umie tworzyć z 
nimi zdania 

 Płynnie i poprawnie używa 
przymiotników określających 
cechy charakteru

 Poprawnie stosuje czasownik 
be w czasie past simple w róż-
nych rodzajach zdań
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 Słabo zna i z trudem i umie 
stosować czasownik be w cza-
sie past simple w różnych ro-
dzajach zdań

 Nieudolnie stosuje w zdaniach 
zwroty: How was your jour-
ney?, I’m looking forward to 
…, Shall we …?, It’s great to 
see you again., Thanks for 
coming to meet me., What time
did you set off?, Let me take 
you bag.

 Słabo podaje przykłady za po-
mocą wyrażeń like, including i 
such as,  mimo pomocy na-
uczyciela polełnia częste błędy 
stosując je

 Z dużym trudem dopasowuje 
formy czasownika do odpo-
wiedniej osoby

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
CZŁOWIEK: uczucia i emo-
cje, zainteresowania, cechy 
charakteru, dane personalne; 
ŻYCIE PRYWATNE: czynno-
ści życia codziennego, formy 
spędzania czasu wolnego, styl 
życia, konflikty i problemy, ro-
dzina; PRACA: popularne za-
wody i związane z nimi czyn-
ności, miejsce pracy; KULTU-
RA: uczestnictwo w kulturze, 
dziedziny kultury (film), twór-
cy i ich dzieła; ŻYCIE SPO-
ŁECZNE: problemy społeczne;
PODRÓŻOWANIE I TURY-

w różnych rodzajach zdań
 Raczej zna zwroty: How was 

your journey?, I’m looking for-
ward to …, Shall we …?, It’s 
great to see you again., Thanks
for coming to meet me., What 
time did you set off?, Let me 
take you bag., i  polełnia częste
błędy stosując je

 Częściowo podaje przykłady 
za pomocą wyrażeń like, inclu-
ding i such as

 Raczej poprawnie dopasowuje 
formy czasownika do odpo-
wiedniej osoby

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się podstawowym 
słownictwem w zakresie nastę-
pujących tematów: CZŁO-
WIEK: uczucia i emocje, zain-
teresowania, cechy charakteru, 
dane personalne; ŻYCIE PRY-
WATNE: czynności życia co-
dziennego, formy spędzania 
czasu wolnego, styl życia, kon-
flikty i problemy, rodzina; 
PRACA: popularne zawody i 
związane z nimi czynności, 
miejsce pracy; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze, dzie-
dziny kultury (film), twórcy i 
ich dzieła; ŻYCIE SPOŁECZ-
NE: problemy społeczne; PO-
DRÓŻOWANIE I TURYSTY-
KA: środki transportu, wy-
cieczki; SPORT

zdań 
 Zazwyczaj poprawnie używa 

zwrotów: How was your jour-
ney?, I’m looking forward to 
…, Shall we …?, It’s great to 
see you again., Thanks for 
coming to meet me., What time
did you set off?, Let me take 
you bag. 

 Z nielicznymi błędami podaje 
przykłady za pomocą wyrażeń 
like, including i such as

 Z nielicznymi błędami dopaso-
wuje formy czasownika do od-
powiedniej osoby

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: CZŁOWIEK: uczu-
cia i emocje, zainteresowania, 
cechy charakteru, dane perso-
nalne; ŻYCIE PRYWATNE: 
czynności życia codziennego, 
formy spędzania czasu wolne-
go, styl życia, konflikty i pro-
blemy, rodzina; PRACA: popu-
larne zawody i związane z nimi
czynności, miejsce pracy; 
KULTURA: uczestnictwo w 
kulturze, dziedziny kultury 
(film), twórcy i ich dzieła; ŻY-
CIE SPOŁECZNE: problemy 
społeczne; PODRÓŻOWANIE 
I TURYSTYKA: środki trans-
portu, wycieczki; SPORT

 Zna i poprawnie używa 
zwrotów: How was your jour-
ney?, I’m looking forward to 
…, Shall we …?, It’s great to 
see you again., Thanks for 
coming to meet me., What time
did you set off?, Let me take 
you bag.

 Płynnie podaje przykłady za 
pomocą wyrażeń like, inclu-
ding i such as

 Swobodnie dopasowuje formy 
czasownika do odpowiedniej 
osoby

 Swobodnie posługuje się słow-
nictwem w zakresie następują-
cych tematów: CZŁOWIEK: 
uczucia i emocje, zaintereso-
wania, cechy charakteru, dane 
personalne; ŻYCIE PRYWAT-
NE: czynności życia codzien-
nego, formy spędzania czasu 
wolnego, styl życia, konflikty i
problemy, rodzina; PRACA: 
popularne zawody i związane z
nimi czynności, miejsce pracy; 
KULTURA: uczestnictwo w 
kulturze, dziedziny kultury 
(film), twórcy i ich dzieła; ŻY-
CIE SPOŁECZNE: problemy 
społeczne; PODRÓŻOWANIE 
I TURYSTYKA: środki trans-
portu, wycieczki; SPORT
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STYKA: środki transportu, 
wycieczki; SPORT

Słuchanie  Ma duże trudności 
 ze zrozumieniem wypowiedzi 

ze słuchu, znalezieniem w wy-
powiedzi określonych informa-
cji oraz rozróżnieniem formal-
nego i nieformalnego stylu wy-
powiedzi

 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 słuchu: samodzielnie 
 i poprawnie znajduje 
 w wypowiedzi określone infor-

macje oraz rozróżnia formalny 
i nieformalny styl wypowiedzi

Czytanie  Ma duże trudności ze zrozu-
mieniem tekstu pisanego: z tru-
dem znajduje w tekście okre-
ślone informacje, popełniając 
przy tym liczne błędy

 Częściowo rozumie tekst pisa-
ny i z pomocą nauczyciela 
znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy 
tym błędy 

 Zazwyczaj rozumie większość 
tekstu pisanego 

 i przeważnie samodzielnie 
znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając przy 
tym nieliczne błędy

 Rozumie większość tekstu pi-
sanego: samodzielnie 

 i poprawnie znajduje 
 w tekście określone informacje

Mówienie  Nieudolnie tworzy, sam lub z 
pomocą nauczyciela, krótkie, 
proste, zrozumiałe wypowiedzi
ustne: opowiada o czynno-
ściach, opisuje ludzi, przedsta-
wia intencje i plany na przy-
szłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie

 Z pewnym trudem tworzy , 
krótkie, proste, zrozumiałe wy-
powiedzi ustne: opowiada o 
czynnościach, opisuje ludzi, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie

 Tworzy krótkie, proste, zrozu-
miałe wypowiedzi ustne: opo-
wiada o czynnościach, opisuje 
ludzi, przedstawia intencje i 
plany na przyszłość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie

 Swobodnie tworzy krótkie, 
proste, zrozumiałe wypowiedzi
ustne: opowiada o czynno-
ściach, opisuje ludzi, przedsta-
wia intencje i plany na przy-
szłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie

Pisanie  Nieudolnie tworzy z pomocą 
nauczyciela, krótkie, proste, 
zrozumiałe wypowiedzi pisem-
ne: opisuje ulubionego aktora 
(e-mail), opowiada o czynno-
ściach z przeszłości i teraźniej-
szości, wyraża swoje opinie

 Z pewnym trudem tworzy krót-
kie, proste, zrozumiałe wypo-
wiedzi pisemne: opisuje ulu-
bionego aktora (e-mail), opo-
wiada o czynnościach z prze-
szłości i teraźniejszości, wyra-
ża swoje opinie

 zazwyczaj poprawnie tworzy 
krótkie, proste, zrozumiałe wy-
powiedzi pisemne: opisuje ulu-
bionego aktora (e-mail), opo-
wiada o czynnościach z prze-
szłości i teraźniejszości, wyra-
ża swoje opinie

 swobodnie tworzy krótkie, pro-
ste, zrozumiałe wypowiedzi pi-
semne: opisuje ulubionego ak-
tora (e-mail), opowiada o czyn-
nościach z przeszłości i teraź-
niejszości, wyraża swoje opinie

Reagowanie  Nieudolnie reaguje ustnie w 
sposób zrozumiały w prostych 
sytuacjach takich jak: uzyski-
wanie i przekazywanie infor-
macji i wyjaśnień, wyrażanie 

 Reaguje ustnie w sposób zro-
zumiały w prostych sytuacjach 
takich jak: uzyskiwanie i prze-
kazywanie informacji i wyja-
śnień, wyrażanie swoich opinii

 Popełniając nieliczne błędy, 
 reaguje ustnie w sposób zrozu-

miały w prostych sytuacjach 
takich jak: uzyskiwanie i prze-
kazywanie informacji i wyja-

 Swobodnie reaguje w reaguje 
ustnie w sposób zrozumiały w 
prostych sytuacjach takich jak: 
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, wyra-
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swoich opinii śnień, wyrażanie swoich opinii żanie swoich opinii

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 past continuous 
do opisywania czynności wy-
konywanych w chwili mówie-
nia w przeszłości

 Słabo zna zasady tworzenia i 
użycia czasu past simple do 
wyrażenia wydarzeń z prze-
szłości

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

 Słabo zna rzeczowniki i związ-
ki frazeologiczne używane do 
mówienia o przestępczości

 Słabo zna wyrażenia czasowe 
używane w czasie past simple i
past continuous

 Słabo zna spójniki as soon as, 
when i while

 Słabo zna przysłówki stopnia 
oraz wyrażenie such + przy-
miotnik + rzeczownik

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i użycia czasu past conti-
nuous do opisywania czynno-
ści wykonywanych w chwili 
mówienia w przeszłości

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i użycia czasu past simple 
do wyrażenia wydarzeń z prze-
szłości

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

 Częściowo zna rzeczowniki i 
związki frazeologiczne używa-
ne do mówienia o przestępczo-
ści

 Częściowo zna wyrażenia cza-
sowe używane w czasie past 
simple i past continuous

 Częściowo zna spójniki as 
soon as, when i while

 Częściowo zna przysłówki 
stopnia oraz wyrażenie such + 

 Na ogół zna zasady tworzenia i
użycia czasu past continuous 
do opisywania czynności wy-
konywanych w chwili mówie-
nia w przeszłości

 Na ogół zna zasady tworzenia i
użycia czasu past simple do 
wyrażenia wydarzeń z prze-
szłości

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

 Na ogół zna zna rzeczowniki i 
związki frazeologiczne używa-
ne do mówienia o przestępczo-
ści

 Na ogół zna wyrażenia czaso-
we używane w czasie past sim-
ple i past continuous

 Na ogół zna spójniki as soon 
as, when i while

 Na ogół zna przysłówki stopnia
oraz wyrażenie such + przy-

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie zna zasady tworzenia i 
użycia czasu past continuous 
do opisywania czynności wy-
konywanych w chwili mówie-
nia w przeszłości

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie zna zasady tworzenia i 
użycia czasu past simple do 
wyrażenia wydarzeń z prze-
szłości

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

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie  zna rzeczowniki i 
związki frazeologiczne używa-
ne do mówienia o przestępczo-
ści

 Bezbłędnie zna wyrażenia cza-
sowe używane w czasie past 
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 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
ŻYCIE PRYWATNE: czynno-
ści życia codziennego, koledzy,
przyjaciele, konflikty i proble-
my, styl życia; ŻYCIE SPO-
ŁECZNE: konflikty i problemy
społeczne, przestępczość; 
CZŁOWIEK: uczucia i emo-
cje, wygląd zewnętrzny, cechy 
charakteru; EDUKACJA: życie
szkoły; NAUKA I TECHNI-
KA: technologie informacyjno-
komunikacyjne, odkrycia na-
ukowe; ZAKUPY I USŁUGI: 
rodzaje sklepów, towary; KUL-
TURA: dziedziny kultury 
(film); PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA: środki trans-
portu, orientacja w terenie, 
zwiedzanie

przymiotnik + rzeczownik
 Czasem popełniając błędy po-

sługuje się podstawowym 
słownictwem w zakresie nastę-
pujących tematów: ŻYCIE 
PRYWATNE: czynności życia 
codziennego, koledzy, przyja-
ciele, konflikty i problemy, styl
życia; ŻYCIE SPOŁECZNE: 
konflikty i problemy społecz-
ne, przestępczość; CZŁO-
WIEK: uczucia i emocje, wy-
gląd zewnętrzny, cechy charak-
teru; EDUKACJA: życie szko-
ły; NAUKA I TECHNIKA: 
technologie informacyjno-
komunikacyjne, odkrycia na-
ukowe; ZAKUPY I USŁUGI: 
rodzaje sklepów, towary; KUL-
TURA: dziedziny kultury 
(film); PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA: środki trans-
portu, orientacja w terenie, 
zwiedzanie

miotnik + rzeczownik
 Zazwyczaj poprawnie posługu-

je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: ŻYCIE PRYWAT-
NE: czynności życia codzien-
nego, koledzy, przyjaciele, 
konflikty i problemy, styl ży-
cia; ŻYCIE SPOŁECZNE: 
konflikty i problemy społecz-
ne, przestępczość; CZŁO-
WIEK: uczucia i emocje, wy-
gląd zewnętrzny, cechy charak-
teru; EDUKACJA: życie szko-
ły; NAUKA I TECHNIKA: 
technologie informacyjno-
komunikacyjne, odkrycia na-
ukowe; ZAKUPY I USŁUGI: 
rodzaje sklepów, towary; KUL-
TURA: dziedziny kultury 
(film); PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA: środki trans-
portu, orientacja w terenie, 
zwiedzanie

simple i past continuous
 Bezbłędnie zna spójniki as 

soon as, when i while i uzywa 
ich w zdaniach

 Bezbłędnie zna przysłówki 
stopnia oraz wyrażenie such + 
przymiotnik + rzeczownik

 Swobodnie posługuje się słow-
nictwem w zakresie następują-
cych tematów: ŻYCIE PRY-
WATNE: czynności życia co-
dziennego, koledzy, przyjacie-
le, konflikty i problemy, styl 
życia; ŻYCIE SPOŁECZNE: 
konflikty i problemy społecz-
ne, przestępczość; CZŁO-
WIEK: uczucia i emocje, wy-
gląd zewnętrzny, cechy charak-
teru; EDUKACJA: życie szko-
ły; NAUKA I TECHNIKA: 
technologie informacyjno-
komunikacyjne, odkrycia na-
ukowe; ZAKUPY I USŁUGI: 
rodzaje sklepów, towary; KUL-
TURA: dziedziny kultury 
(film); PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA: środki trans-
portu, orientacja w terenie, 
zwiedzanie

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.



6

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: wyraża swoje opinie, 
przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości, opowiada o 
czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z prze-
szłości, opisuje ludzi, miejsca

 Z pewnym trudem tworzy , 
krótkie, proste, zrozumiałe wy-
powiedzi ustne: wyraża swoje 
opinie, przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości, 
opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości, opisuje ludzi, 
miejsca

 Tworzy krótkie, proste, zrozu-
miałe wypowiedzi ustne: wyra-
ża swoje opinie, przedstawia 
fakty z przeszłości i teraźniej-
szości, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości, opi-
suje ludzi, miejsca

 Swobodnie tworzy krótkie, 
proste, zrozumiałe wypowiedzi
ustne: wyraża swoje opinie, 
przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości, opowiada o 
czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z prze-
szłości, opisuje ludzi, miejsca

Pisanie  Mimo pomocy popełniając 
liczne błędy zakłócające komu-
nikację, tworzy krótkie, proste,
zrozumiałe wypowiedzi pisem-
ne: opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości, 
przedstawia fakty z przeszło-
ści, przedstawia intencje i pla-
ny na przyszłość

 Tworzy, sam lub z pomocą na-
uczyciela, proste, zrozumiałe 
wypowiedzi pisemne: opisuje 
ludzi, przedmioty, miejsca, 
opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości, przedstawia fak-
ty z przeszłości, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość

 Popełniając nieliczne błędy , 
tworzy samodzielnie proste, 
zrozumiałe wypowiedzi pisem-
ne: opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości, 
przedstawia fakty z przeszło-
ści, przedstawia intencje i pla-
ny na przyszłość

 Samodzielnie, stosując bogate 
słownictwo tworzy proste, zro-
zumiałe wypowiedzi pisemne: 
opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości, 
przedstawia fakty z przeszło-
ści, przedstawia intencje i pla-
ny na przyszłość

Reagowanie  Z trudem reaguje ustnie w spo-
sób zrozumiały w prostych sy-
tuacjach, takich jak: wyrażanie 
opinii, pytanie o opinie innych,
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień

 Z niewielką pomocą reaguje 
ustnie w prostych sytuacjach, 
takich jak: wyrażanie opinii, 
pytanie o opinie innych, uzy-
skiwanie i przekazywanie in-
formacji i wyjaśnień

 Popełniając drobne błędy re-
aguje ustnie w prostych sytu-
acjach, takich jak: wyrażanie 
opinii, pytanie o opinie innych,
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień

 Bez problemu reaguje ustnie w
prostych sytuacjach, takich jak:
wyrażanie opinii, pytanie o 
opinie innych, uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
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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.

UNIT 3

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków 
językowych

 Słabo zna i stosuje w zdaniach 
formę przeszłą czasowników 
regularnych i nieregularnych

 Z trudem potrafi stopniować 
przymiotniki

 Słabo zna i potrafi używać wy-
rażenia too i (not) enough z 
przymiotnikami 

 Często popełniając błędy uży-
wa wyrażeń określających ilość
– some, any, much, many, lots 
of, a lot of, plenty of, a couple 
of, a few, a little oraz (not) 
enough z rzeczownikiem 

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
PRACA; ŻYCIE PRYWATNE;
czynności życia codziennego, 
styl życia, formy spędzania 
czasu wolnego, członkowie ro-

 Częściowo zna i stosuje w zda-
niach formę przeszłą czasowni-
ków regularnych i nieregular-
nych, czasem popełniając błę-
dy

 Częściowo potrafi stopniować 
przymiotniki, czasem popełnia 
przy tym błędy.

  Częściowo zna i nie zawsze 
poprawnie potrafi używać wy-
rażenia too i (not) enough z 
przymiotnikami 

 Częściowo zna zasady i stosuje
wyrażenia określające ilość – 
some, any, much, many, lots of,
a lot of, plenty of, a couple of, 
a few, a little oraz (not) enough
z rzeczownikiem

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-

 W większości zna i poprawnie 
zna i stosuje w zdaniach formę 
przeszłą czasowników regular-
nych i nieregularnych

 Zna i przeważnie poprawnie 
potrafi stopniować przymiotni-
ki

 Zna zasady używania wyraże-
nia too i (not) enough z przy-
miotnikami

 Zna i na ogół poprawnie stosu-
je wyrażenia określające ilość 
– some, any, much, many, lots 
of, a lot of, plenty of, a couple 
of, a few, a little oraz (not) 
enough z rzeczownikiem

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: PRACA; ŻYCIE 
PRYWATNE; czynności życia 

 Zna i poprawnie stosuje stosuje
w zdaniach formę przeszłą cza-
sowników regularnych i niere-
gularnych 

 Zna i zawsze  poprawnie potra-
fi stopniować przymiotniki

 Bezbłędnie zna zasady używa-
nia wyrażenia too i (not) eno-
ugh z przymiotnikami

 Zna i  poprawnie stosuje wyra-
żenia określające ilość – some, 
any, much, many, lots of, a lot 
of, plenty of, a couple of, a few,
a little oraz (not) enough z rze-
czownikiem

 Swobodnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
PRACA; ŻYCIE PRYWATNE;
czynności życia codziennego, 
styl życia, formy spędzania 
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dziny, święta i uroczystości, 
koledzy i przyjaciele; ŻYWIE-
NIE; posiłki i ich przygotowy-
wanie, lokale gastronomiczne; 
ZAKUPY I USŁUGI: sprzeda-
wanie i kupowanie, reklama, 
rodzaje sklepów, towary; PO-
DRÓŻOWANIE I TURYSTY-
KA; orientacja w terenie, zwie-
dzanie; KULTURA: uczestnic-
two w kulturze, twórcy i ich 
dzieła; ŻYCIE SPOŁECZNE: 
problemy społeczne; NAUKA 
I TECHNIKA: technologie in-
formacyjno-komunikacyjne, 
korzystanie z podstawowych 
urządzeń technicznych

kresie następujących tematów: 
PRACA; ŻYCIE PRYWATNE;
czynności życia codziennego, 
styl życia, formy spędzania 
czasu wolnego, członkowie ro-
dziny, święta i uroczystości, 
koledzy i przyjaciele; ŻYWIE-
NIE; posiłki i ich przygotowy-
wanie, lokale gastronomiczne; 
ZAKUPY I USŁUGI: sprzeda-
wanie i kupowanie, reklama, 
rodzaje sklepów, towary; PO-
DRÓŻOWANIE I TURYSTY-
KA; orientacja w terenie, zwie-
dzanie; KULTURA: uczestnic-
two w kulturze, twórcy i ich 
dzieła; ŻYCIE SPOŁECZNE: 
problemy społeczne; NAUKA 
I TECHNIKA: technologie in-
formacyjno-komunikacyjne, 
korzystanie z podstawowych 
urządzeń technicznych

codziennego, styl życia, formy 
spędzania czasu wolnego, 
członkowie rodziny, święta i 
uroczystości, koledzy i przyja-
ciele; ŻYWIENIE; posiłki i ich
przygotowywanie, lokale ga-
stronomiczne; ZAKUPY I 
USŁUGI: sprzedawanie i ku-
powanie, reklama, rodzaje 
sklepów, towary; PODRÓŻO-
WANIE I TURYSTYKA; 
orientacja w terenie, zwiedza-
nie; KULTURA: uczestnictwo 
w kulturze, twórcy i ich dzieła;
ŻYCIE SPOŁECZNE: proble-
my społeczne; NAUKA I 
TECHNIKA: technologie in-
formacyjno-komunikacyjne, 
korzystanie z podstawowych 
urządzeń technicznych

czasu wolnego, członkowie ro-
dziny, święta i uroczystości, 
koledzy i przyjaciele; ŻYWIE-
NIE; posiłki i ich przygotowy-
wanie, lokale gastronomiczne; 
ZAKUPY I USŁUGI: sprzeda-
wanie i kupowanie, reklama, 
rodzaje sklepów, towary; PO-
DRÓŻOWANIE I TURYSTY-
KA; orientacja w terenie, zwie-
dzanie; KULTURA: uczestnic-
two w kulturze, twórcy i ich 
dzieła; ŻYCIE SPOŁECZNE: 
problemy społeczne; NAUKA 
I TECHNIKA: technologie in-
formacyjno-komunikacyjne, 
korzystanie z podstawowych 
urządzeń technicznych

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 

 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 

 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 

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

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

Mówienie  Nieudolnie tworzy proste wy-
powiedzi ustne: przedstawia 
intencje i plany na przyszłość, 
opisuje przedmioty i miejsca, 
opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości, 
wyraża i uzasadnia swoje opi-
nie i uczucia, przedstawia fakty
z teraźniejszości

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, czasem popełniając błędy 
zaburzające komunikację: 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, opisuje przedmioty 
i miejsca, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości i te-
raźniejszości, wyraża i uzasad-
nia swoje opinie i uczucia, 
przedstawia fakty z teraźniej-
szości

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając błędy niezabu-
rzające komunikacji: przedsta-
wia intencje i plany na przy-
szłość, opisuje przedmioty i 
miejsca, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości i te-
raźniejszości, wyraża i uzasad-
nia swoje opinie i uczucia, 
przedstawia fakty z teraźniej-
szości

 Bez trudu tworzy proste i zło-
żone wypowiedzi ustne: przed-
stawia intencje i plany na przy-
szłość, opisuje przedmioty i 
miejsca, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości i te-
raźniejszości, wyraża i uzasad-
nia swoje opinie i uczucia, 
przedstawia fakty z teraźniej-
szość

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: opisuje przedmioty i 
miejsca, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości i te-
raźniejszości, wyraża swoje 
opinie i uczucia, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość

 Popełniając dość liczne błędy, 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje przed-
mioty i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z prze-
szłości i teraźniejszości, wyra-
ża swoje opinie i uczucia, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: opisuje przedmioty i 
miejsca, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości i te-
raźniejszości, wyraża swoje 
opinie i uczucia, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
opisuje przedmioty i miejsca, 
opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości, 
wyraża swoje opinie i uczucia, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość

Reagowanie  Nieudolnie reaguje ustnie w 
prostych sytuacjach, takich jak:
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, wyra-
żanie swoich opinii, pytanie o 
opinie innych

 Reaguje ustnie w prostych sy-
tuacjach, takich jak: uzyskiwa-
nie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień, wyrażanie swoich 
opinii, pytanie o opinie innych

 Popełniając nieliczne błędy re-
aguje ustnie w prostych sytu-
acjach, takich jak: uzyskiwanie
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich 
opinii, pytanie o opinie innych

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach, takich 
jak: uzyskiwanie i przekazywa-
nie informacji i wyjaśnień, wy-
rażanie swoich opinii, pytanie 
o opinie innych

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-

 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 

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

 Na ogół poprawnie przekazuje 
w języku polskim informacje 

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

 Z łatwością i poprawnie prze-
kazuje w języku polskim infor-
macje sformułowane w języku 
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skim, popełniając liczne błędy. dość liczne błędy. sformułowane w języku angiel-
skim.

angielskim.

UNIT 4

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków 
językowych

 Słabo zna zasady tworzenia 
imiesłowu biernego czasowni-
ków regularnych i nieregular-
nych

 Słabo zna i stosuje przymiotni-
ki z końcówkami -ed i –ing, 
popełnia liczne błędy posługu-
jąc się nimi.

 Słabo zna i stosuje czas present
perfect do tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących, py-
tających i krótkich odpowiedzi

 Słabo używa przysłówka never
w czasie present perfect

 Słabo zna reguły tworzenia i 
użycia przysłówków na począt-
ku zdania 

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
CZŁOWIEK: zainteresowania,
uczucia i emocje, cechy cha-
rakteru; SPORT: dyscypliny 
sportu, sprzęt sportowy, impre-
zy sportowe, sport wyczyno-
wy; PRACA: popularne zawo-
dy i związane z nimi czynno-
ści, miejsce pracy; ŻYCIE 

 Częściowo zna zasady tworze-
nia imiesłowu biernego cza-
sowników regularnych i niere-
gularnych, czasem popełniając 
błędy.

 Częściowo zna i stosuje przy-
miotniki z końcówkami -ed i 
-ing, stosując je czasem popeł-
nia błędy.

 Częściowo zna i stosuje czas 
present perfect do tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-
cych, pytających i krótkich od-
powiedzi

 Częściowo  dobrze używa 
przysłówka never w czasie pre-
sent perfect

 Częściowo poprawnie zna re-
guły tworzenia i użycia przy-
słówków na początku zdania

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
CZŁOWIEK: zainteresowania,
uczucia i emocje, cechy cha-
rakteru; SPORT: dyscypliny 
sportu, sprzęt sportowy, impre-

 Zna zasady tworzenia  i na 
ogół poprawnie używa imiesło-
wu biernego czasowników re-
gularnych i nieregularnych

 Zna i na ogół poprawnie stosu-
je zna i stosuje przymiotniki z 
końcówkami -ed i -ing

 Zna i stosuje czas present per-
fect do tworzenia zdań twier-
dzących, przeczących, pytają-
cych i krótkich odpowiedzi, 
popełniając nieliczne błędy.

 Zazwyczaj poprawnie używa 
przysłówka never w czasie pre-
sent perfect

 Zna reguły tworzenia i użycia 
przysłówków na początku zda-
nia,   i zazwyczaj poprawnie 
się nimi posługuje.

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: CZŁOWIEK: zainte-
resowania, uczucia i emocje, 
cechy charakteru; SPORT: dys-
cypliny sportu, sprzęt sporto-
wy, imprezy sportowe, sport 
wyczynowy; PRACA: popular-

 Zna i zawsze poprawnie two-
rzy imiesłów bierny czasowni-
ków regularnych i nieregular-
nych

 Zna i zawsze poprawnie stosu-
je zna i stosuje przymiotniki z 
końcówkami -ed i -ing

 Zna i zawsze poprawnie two-
rzy zdania twierdzące, przeczą-
ce, pytające i krótkie odpowie-
dzi w czasie present perfect

 Bezbłędnie używa przysłówka 
never w czasie present perfect

 Zna reguły tworzenia i użycia 
przysłówków na początku zda-
nia i bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie się nimi posługuje.

 Swobodnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
CZŁOWIEK: zainteresowania,
uczucia i emocje, cechy cha-
rakteru; SPORT: dyscypliny 
sportu, sprzęt sportowy, impre-
zy sportowe, sport wyczyno-
wy; PRACA: popularne zawo-
dy i związane z nimi czynno-
ści, miejsce pracy; ŻYCIE 
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PRYWATNE: formy spędzania
czasu wolnego, znajomi i przy-
jaciele; ZDROWIE: samopo-
czucie, choroby, ich objawy i 
leczenie; KULTURA: dziedzi-
ny kultury, uczestnictwo w kul-
turze, media; ŚWIAT PRZY-
RODY: zwierzęta ; PODRÓ-
ŻOWANIE I TURYSTYKA: 
orientacja w terenie, zwiedza-
nie

zy sportowe, sport wyczyno-
wy; PRACA: popularne zawo-
dy i związane z nimi czynno-
ści, miejsce pracy; ŻYCIE 
PRYWATNE: formy spędzania
czasu wolnego, znajomi i przy-
jaciele; ZDROWIE: samopo-
czucie, choroby, ich objawy i 
leczenie; KULTURA: dziedzi-
ny kultury, uczestnictwo w kul-
turze, media; ŚWIAT PRZY-
RODY: zwierzęta ; PODRÓ-
ŻOWANIE I TURYSTYKA: 
orientacja w terenie, zwiedza-
nie

ne zawody i związane z nimi 
czynności, miejsce pracy; ŻY-
CIE PRYWATNE: formy spę-
dzania czasu wolnego, znajomi
i przyjaciele; ZDROWIE: sa-
mopoczucie, choroby, ich obja-
wy i leczenie; KULTURA: 
dziedziny kultury, uczestnic-
two w kulturze, media; ŚWIAT
PRZYRODY: zwierzęta ; PO-
DRÓŻOWANIE I TURYSTY-
KA: orientacja w terenie, zwie-
dzanie

PRYWATNE: formy spędzania
czasu wolnego, znajomi i przy-
jaciele; ZDROWIE: samopo-
czucie, choroby, ich objawy i 
leczenie; KULTURA: dziedzi-
ny kultury, uczestnictwo w kul-
turze, media; ŚWIAT PRZY-
RODY: zwierzęta ; PODRÓ-
ŻOWANIE I TURYSTYKA: 
orientacja w terenie, zwiedza-
nie

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 ludzi, przedmioty, miejsca,
opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 

 Z pewną pomocą tworzy proste
wypowiedzi ustne, czasem po-
pełniając błędy opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca, opowiada
o czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z prze-

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając nieliczne błędy:
opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości i te-

 Bez trudu tworzy proste i zło-
żone wypowiedzi ustne: opisu-
je ludzi, przedmioty, miejsca, 
opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości, 
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z przeszłości i teraźniejszości, 
przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości, wyraża swoje 
opinie i uczucia, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość

szłości i teraźniejszości, przed-
stawia fakty z przeszłości i te-
raźniejszości, wyraża swoje 
opinie i uczucia, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość

raźniejszości, przedstawia fak-
ty z przeszłości i teraźniejszo-
ści, wyraża swoje opinie i 
uczucia, przedstawia intencje i 
plany na przyszłość

przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości, wyraża swoje 
opinie i uczucia, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: wyraża i uzasadnia 
swoje poglądy, przedstawia 
fakty z przeszłości i teraźniej-
szości, opisuje ludzi, przed-
mioty, miejsca, opowiada o do-
świadczeniach z przeszłości

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: wyraża i uza-
sadnia swoje poglądy, przed-
stawia fakty z przeszłości i te-
raźniejszości, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca, opowiada
o doświadczeniach z przeszło-
ści

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: 

 wyraża i uzasadnia swoje po-
glądy, przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca, opowiada o doświad-
czeniach z przeszłości

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
wyraża i uzasadnia swoje po-
glądy, przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca, opowiada o doświad-
czeniach z przeszłości

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach:  uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich 
opinii i pytanie o opinie

 Reaguje w prostych sytu-
acjach: uzyskiwanie i przeka-
zywanie informacji i wyja-
śnień, wyrażanie swoich opinii 
i pytanie o opinie, czasem po-
pełniając błędy: 

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

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

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
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Znajomość 
środków 
językowych

 Słabo zna i  stosuje since, for i 
just w czasie present perfect 

 Słabo zna reguły tworzenia i 
użycia pytań typu How long...?
w czasie present perfect

 Nieudolnie używa określeń 
czasu w odpowiednich cza-
sach: ago, since, for, in, last 
year

 Słabo zna zastosowanie cza-
sowników modalnych 
should/shouldn’t

 Słabo zna zastosowanie spójni-
ków: moreover, in addition, 
however, but, popełnia przy 
tym liczne błędy.

 Słabo stosuje czas present con-
tinuous do wyrażania zaplano-
wanych czynności przyszłych

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
CZŁOWIEK: zainteresowania,
uczucia i emocje; ŻYCIE PRY-
WATNE: formy spędzania cza-
su wolnego, czynności życia 
codziennego; KULTURA: 
dziedziny kultury, uczestnic-
two w kulturze, media, twórcy 
i ich dzieła; NAUKA I TECH-
NIKA: korzystanie z podsta-
wowych urządzeń technicz-
nych, technologie informa-
cyjno-komunikacyjne, wyna-
lazki; ZAKUPY I USŁUGI: 
sprzedawanie i kupowanie

 Częściowo zna i poprawnie 
stosuje since, for i just w czasie
present perfect 

 Częściowo zna reguły tworze-
nia i użycia pytań typu How 
long...? w czasie present per-
fect

 Z pomocą nauczyciela  używa 
określeń czasu w odpowied-
nich czasach: ago, since, for, 
in, last year

 Częściowo zna zastosowanie 
czasowników modalnych sho-
uld/shouldn’t

 Na ogół zna zastosowanie 
spójników: moreover, in addi-
tion, however, but

 Częściowo poprawnie stosuje 
czas present continuous do wy-
rażania zaplanowanych czyn-
ności przyszłych

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
CZŁOWIEK: zainteresowania,
uczucia i emocje; ŻYCIE PRY-
WATNE: formy spędzania cza-
su wolnego, czynności życia 
codziennego; KULTURA: 
dziedziny kultury, uczestnic-
two w kulturze, media, twórcy 
i ich dzieła; NAUKA I TECH-
NIKA: korzystanie z podsta-
wowych urządzeń technicz-
nych, technologie informa-
cyjno-komunikacyjne, wyna-
lazki; ZAKUPY I USŁUGI: 

 Zna i przeważnie poprawnie 
stosuje since, for i just w czasie
present perfect

 Zna  reguły tworzenia i użycia 
pytań typu How long...? w cza-
sie present perfect

 Popełniając nieliczne błędy 
używa określeń czasu w odpo-
wiednich czasach: ago, since, 
for, in, last year

 Przeważnie zna zastosowanie 
czasowników modalnych sho-
uld/shouldn’t

 Zna zastosowanie spójników: 
moreover, in addition, however,
but

 Raczej poprawnie stosuje czas 
present continuous do wyraża-
nia zaplanowanych czynności 
przyszłych

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: CZŁOWIEK: zainte-
resowania, uczucia i emocje; 
ŻYCIE PRYWATNE: formy 
spędzania czasu wolnego, 
czynności życia codziennego; 
KULTURA: dziedziny kultury, 
uczestnictwo w kulturze, me-
dia, twórcy i ich dzieła; NA-
UKA I TECHNIKA: korzysta-
nie z podstawowych urządzeń 
technicznych, technologie in-
formacyjno-komunikacyjne, 
wynalazki; ZAKUPY I USŁU-
GI: sprzedawanie i kupowanie

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie stosuje since, for i just 
w czasie present perfect

 Swobodnie i poprawnie posłu-
guje się regułami tworzenia i 
użycia pytań typu How long...?
w czasie present perfect

 Używa określeń czasu w odpo-
wiednich czasach: ago, since, 
for, in, last year bez trudu

 Zna i stosuje z łatwością cza-
sowniki modalne should/sho-
uldn’t

 Bez problemu stosuje spójniki 
moreover, in addition, however,
but

 Swobodnie stosuje czas present
continuous do wyrażania za-
planowanych czynności przy-
szłych

 Swobodnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
CZŁOWIEK: zainteresowania,
uczucia i emocje; ŻYCIE PRY-
WATNE: formy spędzania cza-
su wolnego, czynności życia 
codziennego; KULTURA: 
dziedziny kultury, uczestnictwo
w kulturze, media, twórcy i ich
dzieła; NAUKA I TECHNIKA:
korzystanie z podstawowych 
urządzeń technicznych, techno-
logie informacyjno-komunika-
cyjne, wynalazki; ZAKUPY I 
USŁUGI: sprzedawanie i ku-
powanie
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sprzedawanie i kupowanie

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  Nieudolnie tworzy proste wy-
powiedzi ustne: opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca, opowiada
o czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z prze-
szłości i teraźniejszości przed-
stawia fakty z przeszłości i te-
raźniejszości, wyraża swoje 
opinie i uczucia, opisuje 
upodobania, przedstawia inten-
cje i plany na przyszłość

 Z pewnym trudem tworzy pro-
ste wypowiedzi ustne: opisuje 
ludzi, przedmioty, miejsca, 
opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości 
przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości, wyraża swoje 
opinie i uczucia, opisuje 
upodobania, przedstawia inten-
cje i plany na przyszłość

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając błędy nie zabu-
rzające komunikacji: opisuje 
ludzi, przedmioty, miejsca, 
opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości 
przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości, wyraża swoje 
opinie i uczucia, opisuje 
upodobania, przedstawia inten-
cje i plany na przyszłość

 Swobodnie tworzy proste i bar-
dziej złożone wypowiedzi ust-
ne, ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji: 
opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości i te-
raźniejszości przedstawia fakty
z przeszłości i teraźniejszości, 
wyraża swoje opinie i uczucia, 
opisuje upodobania, przedsta-
wia intencje i plany na przy-
szłość

Pisanie  Mimo pomocy popełniając 
liczne błędy zakłócające komu-
nikację, tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: wyraża 
swoje poglądy, opinie i uczu-

 Tworzy, sam lub z pomocą na-
uczyciela, bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: wyraża swoje 
poglądy, opinie i uczucia, 
przedstawia fakty z przeszłości

 Popełniając nieliczne błędy , 
tworzy samodzielnie krótkie 
wypowiedzi pisemne: wyraża 
swoje poglądy, opinie i uczu-
cia, przedstawia fakty z prze-

 Samodzielnie, stosując bogate 
słownictwo tworzy krótkie wy-
powiedzi pisemne: wyraża 
swoje poglądy, opinie i uczu-
cia, przedstawia fakty z prze-
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cia, przedstawia fakty z prze-
szłości i teraźniejszości, opisu-
je ludzi,  przedmioty, miejsca, 
opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości

i teraźniejszości, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca, opowiada
o czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z prze-
szłości i teraźniejszości

szłości i teraźniejszości, opisu-
je ludzi,  przedmioty, miejsca, 
opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości

szłości i teraźniejszości, opisu-
je ludzi,  przedmioty, miejsca, 
opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając błędy 
zakłócające komunikację: uzy-
skiwanie i przekazywanie in-
formacji i wyjaśnień; wyraża-
nie i uzasadnianie swoich opi-
nii, pytanie o opinie innych

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: uzy-
skiwanie i przekazywanie in-
formacji i wyjaśnień; wyraża-
nie i uzasadnianie swoich opi-
nii, pytanie o opinie innych

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

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: uzyski-
wanie i przekazywanie infor-
macji i wyjaśnień; wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, py-
tanie o opinie innych

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 i 
użycia pierwszego okresu wa-
runkowego

 Słabo potrafi stosować unless 
w pierwszym okresie warunko-
wym 

 Popełniając liczne błędy posłu-
guje się  przyimkami ruchu

 Z trudem stosuje  stosuje will i 
might do wyrażania możliwo-
ści i pewności w przyszłości

 Słabo zna i stosuje will i kon-
strukcję be going to do wyraża-
nia planów, zamiarów i przewi-
dywań na przyszłość

 Słabo zna i stosuje przymiotni-
ki wyrażając cechy ekstremal-
ne

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
CZŁOWIEK: zainteresowania,
uczucia i emocje; ŻYCIE PRY-
WATNE: formy spędzania cza-
su wolnego; PODRÓŻOWA-
NIE I TURYSTYKA: środki 
transportu, orientacja w tere-

 Częściowo  zna sposoby two-
rzenia i użycia pierwszego 
okresu warunkowego

 Popełnia dość liczne błędy sto-
sując  unless w pierwszym 
okresie warunkowym

 Często popełniając błędy po-
sługuje się  przyimkami ruchu

 Nie zawsze poprawnie stosuje 
will i might do wyrażania moż-
liwości i pewności w przyszło-
ści 

 Częściowo zna i stosuje will i 
konstrukcję be going to do wy-
rażania planów, zamiarów i 
przewidywań na przyszłość

 Nie zawsze poprawnie zna i 
stosuje przymiotniki wyrażając
cechy ekstremalne

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
CZŁOWIEK: zainteresowania,
uczucia i emocje; ŻYCIE PRY-
WATNE: formy spędzania cza-
su wolnego; PODRÓŻOWA-

 Zna  sposoby tworzenia i uży-
cia pierwszego okresu warun-
kowego

 Zna i raczej poprawnie używa 
unless w pierwszym okresie 
warunkowym

 Popełniając nieliczne błędy nie
zakłócające komunikacji posłu-
guje się  przyimkami ruchu

 Z reguły poprawnie stosuje 
will i might do wyrażania moż-
liwości i pewności w przyszło-
ści

 Raczej poprawnie stosuje will i
konstrukcję be going to do wy-
rażania planów, zamiarów i 
przewidywań na przyszłość

 Zna i stosuje przymiotniki wy-
rażając cechy ekstremalne

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: CZŁOWIEK: zainte-
resowania, uczucia i emocje; 
ŻYCIE PRYWATNE: formy 
spędzania czasu wolnego; PO-
DRÓŻOWANIE I TURYSTY-

 Z łatwością tworzy zdania w 
pierwszym okresie warunko-
wym

 Poprawnie posługuje się unless
w pierwszym okresie warunko-
wym

 Bez problemu posługuje się 
przyimkami ruchu

 Z łatwością i poprawnie stosuje
will i might do wyrażania moż-
liwości i pewności w przyszło-
ści

 Bezbłędnie stosuje will i kon-
strukcję be going to do wyraża-
nia planów, zamiarów i przewi-
dywań na przyszłość

 Z łatwością stosuje przymiotni-
ki wyrażając cechy ekstremal-
ne

 Swobodnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
CZŁOWIEK: zainteresowania,
uczucia i emocje; ŻYCIE PRY-
WATNE: formy spędzania cza-
su wolnego; PODRÓŻOWA-
NIE I TURYSTYKA: środki 
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nie, zwiedzanie, informacja tu-
rystyczna, wycieczki, hotel; 
PRACA: miejsce pracy; EDU-
KACJA: życie szkoły; ŚWIAT 
PRZYRODY: pogoda, krajo-
braz, rośliny i zwierzęta; KUL-
TURA: dziedziny kultury, 
uczestnictwo w kulturze, me-
dia, twórcy i ich dzieła; NA-
UKA I TECHNIKA: technolo-
gie informacyjno-komunika-
cyjne, wynalazki

NIE I TURYSTYKA: środki 
transportu, orientacja w tere-
nie, zwiedzanie, informacja tu-
rystyczna, wycieczki, hotel; 
PRACA: miejsce pracy; EDU-
KACJA: życie szkoły; ŚWIAT 
PRZYRODY: pogoda, krajo-
braz, rośliny i zwierzęta; KUL-
TURA: dziedziny kultury, 
uczestnictwo w kulturze, me-
dia, twórcy i ich dzieła; NA-
UKA I TECHNIKA: technolo-
gie informacyjno-komunika-
cyjne, wynalazki 

KA: środki transportu, orienta-
cja w terenie, zwiedzanie, in-
formacja turystyczna, wyciecz-
ki, hotel; PRACA: miejsce pra-
cy; EDUKACJA: życie szkoły;
ŚWIAT PRZYRODY: pogoda, 
krajobraz, rośliny i zwierzęta; 
KULTURA: dziedziny kultury, 
uczestnictwo w kulturze, me-
dia, twórcy i ich dzieła; NA-
UKA I TECHNIKA: technolo-
gie informacyjno-komunika-
cyjne, wynalazki 

transportu, orientacja w tere-
nie, zwiedzanie, informacja tu-
rystyczna, wycieczki, hotel; 
PRACA: miejsce pracy; EDU-
KACJA: życie szkoły; ŚWIAT 
PRZYRODY: pogoda, krajo-
braz, rośliny i zwierzęta; KUL-
TURA: dziedziny kultury, 
uczestnictwo w kulturze, me-
dia, twórcy i ich dzieła; NA-
UKA I TECHNIKA: technolo-
gie informacyjno-komunika-
cyjne, wynalazki 

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: opi-
suje ludzi, przedmioty, miejsca 
i zjawiska, miejsca  i czynno-
ści, przedstawia fakty z prze-
szłości i teraźniejszości, wyra-

 Z niewielką pomocą tworzy 
proste wypowiedzi ustne, cza-
sem popełniając błędy: opisuje 
ludzi, przedmioty, miejsca i 
zjawiska, miejsca  i czynności, 
przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości, wyraża i uza-

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając nieliczne błędy:
opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca i zjawiska, miejsca  i 
czynności, przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości, 
wyraża i uzasadnia swoje opi-

 Tworzy proste i złożone wypo-
wiedzi ustne: opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i zjawiska,
miejsca  i czynności, przedsta-
wia fakty z przeszłości i teraź-
niejszości, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i uczucia, opisuje 
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ża i uzasadnia swoje opinie i 
uczucia, opisuje swoje upodo-
bania

sadnia swoje opinie i uczucia, 
opisuje swoje upodobania

nie i uczucia, opisuje swoje 
upodobania

swoje upodobania

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje przedmioty, zjawiska i 
miejsca, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości, wyra-
ża i uzasadnia swoje opinie i 
uczucia, stosuje nieformalny 
styl wypowiedzi

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: przedstawia 
fakty z przeszłości i teraźniej-
szości, opisuje przedmioty, zja-
wiska i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadcze-
niach i wydarzeniach z prze-
szłości, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i uczucia, stosuje 
nieformalny styl wypowiedzi

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje przedmioty, zjawiska i 
miejsca, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości, wyra-
ża i uzasadnia swoje opinie i 
uczucia, stosuje nieformalny 
styl wypowiedzi

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości, opisuje przed-
mioty, zjawiska i miejsca, opo-
wiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości, wyraża i uzasad-
nia swoje opinie i uczucia, sto-
suje nieformalny styl wypo-
wiedzi

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: przekazywanie i uzyski-
wanie informacji i wyjaśnień; 
wyrażanie swoich opinii, wyra-
żanie upodobań, intencji i pra-
gnień, pytanie o opinie innych

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: 
przekazywanie i uzyskiwanie 
informacji i wyjaśnień; wyra-
żanie swoich opinii, wyrażanie 
upodobań, intencji i pragnień, 
pytanie o opinie innych

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: przekazy-
wanie i uzyskiwanie informacji
i wyjaśnień; wyrażanie swoich 
opinii, wyrażanie upodobań, 
intencji i pragnień, pytanie o 
opinie innych

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: przeka-
zywanie i uzyskiwanie infor-
macji i wyjaśnień; wyrażanie 
swoich opinii, wyrażanie 
upodobań, intencji i pragnień, 
pytanie o opinie 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, 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.
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UNIT 7

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków 
językowych

 Słabo zna rzeczowniki pochod-
ne od czasowników i przymiot-
ników

 Nieudolnie zna i stosuje drugi 
okres warunkowy 

 Słabo zna i stosuje różne kolo-
kacje z czasownikiem get

 Niezadowalająco zna i stosuje 
przysłówki wyrażające możli-
wość i prawdopodobieństwo: 
probably, maybe, definitely, 
perhaps

 Mimo pomocy z trudem używa
zwrotów wyrażających opinię: 
I think that... /I don’t think 
that..., In my opinion...,

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
ŻYCIE SPOŁECZNE: konflik-
ty i problemy społeczne; 
SPORT: dyscypliny sportu, im-
prezy sportowe; ŚWIAT 
PRZYRODY: zagrożenie i 
ochrona środowiska naturalne-
go; ŻYCIE PRYWATNE: for-
my spędzania czasu wolnego, 
styl życia, czynności życia co-
dziennego, rodzina, znajomi i 
przyjaciele; ZDROWIE: uza-
leżnienia; NAUKA I TECHNI-
KA: obsługa i korzystanie z 

 Zna  rzeczowniki pochodne od 
czasowników i przymiotników 
i stosuje je z nielicznymi błę-
dami

 Zazwyczaj poprawnie stosuje 
drugi okres warunkowy 

 Raczej zna i stosuje różne ko-
lokacje z czasownikiem Get

 Zazwyczaj zna i stosuje przy-
słówki wyrażające możliwość i
prawdopodobieństwo: proba-
bly, maybe, definitely, perhaps

  Stosuje w większości popraw-
nie zwroty wyrażające opinię: 
I think that... /I don’t think 
that..., In my opinion...,

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
ŻYCIE SPOŁECZNE: konflik-
ty i problemy społeczne; 
SPORT: dyscypliny sportu, im-
prezy sportowe; ŚWIAT 
PRZYRODY: zagrożenie i 
ochrona środowiska naturalne-
go; ŻYCIE PRYWATNE: for-
my spędzania czasu wolnego, 
styl życia, czynności życia co-
dziennego, rodzina, znajomi i 
przyjaciele; ZDROWIE: uza-
leżnienia; NAUKA I TECHNI-

 Na ogół zna rzeczowniki po-
chodne od czasowników i 
przymiotników

 Poprawnie stosuje drugi okres 
warunkowy

 Zna i stosuje różne kolokacje z 
czasownikiem get

 W większości przypadków zna 
i stosuje przysłówki wyrażają-
ce możliwość i prawdopodo-
bieństwo: probably, maybe, de-
finitely, perhaps

 Poprawnie stosuje zwroty wy-
rażające opinię: I think that... /I
don’t think that..., In my opi-
nion...,

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: ŻYCIE SPOŁECZ-
NE: konflikty i problemy spo-
łeczne; SPORT: dyscypliny 
sportu, imprezy sportowe; 
ŚWIAT PRZYRODY: zagroże-
nie i ochrona środowiska natu-
ralnego; ŻYCIE PRYWATNE: 
formy spędzania czasu wolne-
go, styl życia, czynności życia 
codziennego, rodzina, znajomi 
i przyjaciele; ZDROWIE: uza-
leżnienia; NAUKA I TECHNI-
KA: obsługa i korzystanie z 

 Bardzo dobrze zna rzeczowniki
pochodne od czasowników i 
przymiotników i  stosuje je 
bezbłędnie

 Bez trudu stosuje drugi okres 
warunkowy

 Zna i stosuje różne kolokacje z 
czasownikiem get nie popeł-
niając błędów, lub nieliczne nie
zakłócające komunikacji

 Bezbłędnie zna i stosuje przy-
słówki wyrażające możliwość i
prawdopodobieństwo: proba-
bly, maybe, definitely, perhaps

 Właściwie bezbłędnie stosuje 
zwroty wyrażające opinię: I 
think that... /I don’t think 
that..., In my opinion...,

 Swobodnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
ŻYCIE SPOŁECZNE: konflik-
ty i problemy społeczne; 
SPORT: dyscypliny sportu, im-
prezy sportowe; ŚWIAT 
PRZYRODY: zagrożenie i 
ochrona środowiska naturalne-
go; ŻYCIE PRYWATNE: for-
my spędzania czasu wolnego, 
styl życia, czynności życia co-
dziennego, rodzina, znajomi i 
przyjaciele; ZDROWIE: uza-
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podstawowych urządzeń tech-
nicznych; CZŁOWIEK: uczu-
cia i emocje; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze

KA: obsługa i korzystanie z 
podstawowych urządzeń tech-
nicznych; CZŁOWIEK: uczu-
cia i emocje; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze

podstawowych urządzeń tech-
nicznych; CZŁOWIEK: uczu-
cia i emocje; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze

leżnienia; NAUKA I TECHNI-
KA: obsługa i korzystanie z 
podstawowych urządzeń tech-
nicznych; CZŁOWIEK: uczu-
cia i emocje; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze

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: 
opisuje ludzi, przedmioty, zja-
wiska, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości i te-
raźniejszości, przedstawia fak-
ty z przeszłości i teraźniejszo-
ści, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i uczucia, przedstawia 
opinie innych osób

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne: opisuje ludzi, przedmioty, 
zjawiska, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości i te-
raźniejszości, przedstawia fak-
ty z przeszłości i teraźniejszo-
ści, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i uczucia, przedstawia 
opinie innych osób

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając nieliczne nieza-
kłócające komunikacji błędy: 

 opisuje ludzi, przedmioty, zja-
wiska, opowiada o czynno-
ściach, doświadczeniach i wy-
darzeniach z przeszłości i te-
raźniejszości, przedstawia fak-
ty z przeszłości i teraźniejszo-
ści, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i uczucia, przedstawia 
opinie innych osób

 Używając bogatego słownic-
twa tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: opisuje lu-
dzi, przedmioty, zjawiska, opo-
wiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości, 
przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości, wyraża i uza-
sadnia swoje opinie i uczucia, 
przedstawia opinie innych osób

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
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bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: opisuje miejsca i zjawi-
ska, opowiada o czynnościach i
doświadczeniach z przeszłości 
i teraźniejszości, wyraża i uza-
sadnia swoje opinie i uczucia, 
przedstawia fakty z teraźniej-
szości; stosuje formalny styl 
wypowiedzi

wiedzi pisemne: opisuje miej-
sca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i doświadcze-
niach z przeszłości i teraźniej-
szości, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i uczucia, przed-
stawia fakty z teraźniejszości; 
stosuje formalny styl wypowie-
dzi; dość liczne błędy częścio-
wo zakłócają komunikację.

tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: opisuje miejsca i zjawi-
ska, opowiada o czynnościach i
doświadczeniach z przeszłości 
i teraźniejszości, wyraża i uza-
sadnia swoje opinie i uczucia, 
przedstawia fakty z teraźniej-
szości; stosuje formalny styl 
wypowiedzi

krótkie wypowiedzi pisemne: 
opisuje miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach i do-
świadczeniach z przeszłości i 
teraźniejszości, wyraża i uza-
sadnia swoje opinie i uczucia, 
przedstawia fakty z teraźniej-
szości; stosuje formalny styl 
wypowiedzi; ewentualne drob-
ne błędy nie zaburzają komuni-
kacji.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach: uzyskiwanie i 
udzielanie informacji i wyja-
śnień, wyrażanie opinii i 
upodobań, pytanie o opinie i 
upodobania, niezgadzanie się z
opiniami; popełniając liczne 
błędy

 Reaguje w prostych sytu-
acjach: uzyskiwanie i udziela-
nie informacji i wyjaśnień, wy-
rażanie opinii i upodobań, py-
tanie o opinie i upodobania, 
niezgadzanie się z opiniami, 
czasem popełniając błędy 

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskiwa-
nie i udzielanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie opinii i 
upodobań, pytanie o opinie i 
upodobania, niezgadzanie się z
opiniami

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: uzyski-
wanie i udzielanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie opinii i 
upodobań, pytanie o opinie i 
upodobania, niezgadzanie się 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.

 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 czasowniki have 
to/don’t have to i stosuje je w 
zdaniach twierdzących, pyta-
niach i przeczeniach 

 Z pomocą nauczyciela nieudol-

 Raczej zna czasowniki have 
to/don’t have to i stosuje je w 
zdaniach twierdzących, pyta-
niach i przeczeniach 

 Z pomocą nauczyciela raczej 

 Zna czasowniki have to/don’t 
have to i stosuje je w zdaniach 
twierdzących, pytaniach i prze-
czeniach 

 W większości przypadków zna 

 Zna i z łatwością używa cza-
sowniki have to/don’t have to i 
stosuje je w zdaniach twierdzą-
cych, pytaniach i przeczeniach

 Bez problemu używa do wyra-
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nie używa do wyrażania naka-
zu i zakazu w zdaniach cza-
sowników: must/mustn’t, have 
to/ don’t have to

 Słabo zna czasowniki modalne 
can i may i umie ich używać 
do pytania o pozwolenie 

 Słabo zna i z pomocą nauczy-
ciela umie stosować czasowni-
ki i rzeczowniki posiadające 
identyczną formę

 W stopniu słabym zna czasow-
niki modalne can/can’t, could, 
must/mustn’t, should/shouldn’t 
i używa ich w różnych typach 
zdań

 Mimo pomocy nauczyciela sła-
bo używa konstrukcji be allo-
wed to w zdaniach twierdzą-
cych i przeczących

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 
pomieszczenia i wyposażenie 
domu; ŻYCIE PRYWATNE: 
czynności życia codziennego, 
rodzina, konflikty i problemy, 
formy spędzania czasu wolne-
go, okresy życia; PRACA: po-
pularne zawody i związane z 
nimi czynności, miejsce pracy; 
ZDROWIE: higieniczny tryb 
życia; CZŁOWIEK: uczucia i 
emocje; SPORT: dyscypliny 
sportu; PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA: środki trans-
portu, orientacja w terenie, ho-

poprawnie używa do wyraża-
nia nakazu i zakazu w zdaniach
czasowników: must/mustn’t, 
have to/ don’t have to

 Raczej zna czasowniki modal-
ne can i may i umie ich używać
do pytania o pozwolenie 

 Zna i z pomocą nauczyciela 
umie stosować czasowniki i 
rzeczowniki posiadające iden-
tyczną formę

 Zna czasowniki modalne 
can/can’t, could, must/mustn’t, 
should/shouldn’t i raczej po-
prawnie używa ich w różnych 
typach zdań

 Z pomocą nauczyciela tworzy 
raczej poprawnie zdania z kon-
strukcją be allowed to w zda-
niach twierdzących i przeczą-
cych

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 
pomieszczenia i wyposażenie 
domu; ŻYCIE PRYWATNE: 
czynności życia codziennego, 
rodzina, konflikty i problemy, 
formy spędzania czasu wolne-
go, okresy życia; PRACA: po-
pularne zawody i związane z 
nimi czynności, miejsce pracy; 
ZDROWIE: higieniczny tryb 
życia; CZŁOWIEK: uczucia i 
emocje; SPORT: dyscypliny 
sportu; PODRÓŻOWANIE I 

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

 Zna czasowniki modalne can i 
may i umie ich używać do py-
tania o pozwolenie 

 Zna i umie stosować czasowni-
ki i rzeczowniki posiadające 
identyczną formę

 Zna czasowniki modalne 
can/can’t, could, must/mustn’t, 
should/shouldn’t i używa ich w
różnych typach zdań

 Poprawnie stosuje konstrukcję 
be allowed to w zdaniach 
twierdzących i przeczących

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: MIEJSCE ZA-
MIESZKANIA: pomieszczenia
i wyposażenie domu; ŻYCIE 
PRYWATNE: czynności życia 
codziennego, rodzina, konflik-
ty i problemy, formy spędzania
czasu wolnego, okresy życia; 
PRACA: popularne zawody i 
związane z nimi czynności, 
miejsce pracy; ZDROWIE: hi-
gieniczny tryb życia; CZŁO-
WIEK: uczucia i emocje; 
SPORT: dyscypliny sportu; 
PODRÓŻOWANIE I TURY-
STYKA: środki transportu, 
orientacja w terenie, hotel; 
EDUKACJA: życie szkoły

żania nakazu i zakazu w zda-
niach czasowników: 
must/mustn’t, have to/ don’t 
have to

 Bardzo dobrze zna czasowniki 
modalne can i may i umie ich 
używać do pytania o pozwole-
nie 

 Samodzielnie i bezbłędnie sto-
suje czasowniki i rzeczowniki 
posiadające identyczną formę

 Bardzo dobrze zna czasowniki 
modalne can/can’t, could, 
must/mustn’t, should/shouldn’t 
i używa ich w różnych typach 
zdań

 Swobodnie stosuje konstrukcję
be allowed to w zdaniach 
twierdzących i przeczących

 Swobodnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 
pomieszczenia i wyposażenie 
domu; ŻYCIE PRYWATNE: 
czynności życia codziennego, 
rodzina, konflikty i problemy, 
formy spędzania czasu wolne-
go, okresy życia; PRACA: po-
pularne zawody i związane z 
nimi czynności, miejsce pracy; 
ZDROWIE: higieniczny tryb 
życia; CZŁOWIEK: uczucia i 
emocje; SPORT: dyscypliny 
sportu; PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA: środki trans-
portu, orientacja w terenie, ho-
tel; EDUKACJA: życie szkoły
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tel; EDUKACJA: życie szkoły TURYSTYKA: środki trans-
portu, orientacja w terenie, ho-
tel; EDUKACJA: życie szkoły

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.

 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: wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i uczu-
cia, przedstawia fakty z prze-
szłości i teraźniejszości, opisu-
je ludzi, przedmioty, miejsca,  
opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając dość liczne błę-
dy częściowo zaburzające ko-
munikację: wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i uczucia, przed-
stawia fakty z przeszłości i te-
raźniejszości, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca,  opowia-
da o czynnościach, doświad-
czeniach i wydarzeniach z 
przeszłości i teraźniejszości

 Popełniając nieliczne niezakłó-
cające komunikacji błędy, two-
rzy proste i złożone wypowie-
dzi ustne: wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i uczucia, przed-
stawia fakty z przeszłości i te-
raźniejszości, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca,  opowia-
da o czynnościach, doświad-
czeniach i wydarzeniach z 
przeszłości i teraźniejszości

 Używając bogatego słownic-
twa tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i uczu-
cia, przedstawia fakty z prze-
szłości i teraźniejszości, opisu-
je ludzi, przedmioty, miejsca,  
opowiada o czynnościach, do-
świadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości i teraźniejszości

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-

 Popełniając nieliczne niezakłó-
cające komunikacji błędy, two-

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
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bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca, zjawiska, opowiada o 
czynnościach i wydarzeniach z 
przeszłości i teraźniejszości, 
wyraża i uzasadnia swoje opi-
nie, wyraża uczucia, opisuje in-
tencje i plany na przyszłość, 
przedstawia fakty z teraźniej-
szości, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, stosuje niefor-
malny styl wypowiedzi

wiedzi pisemne: przedstawia 
fakty z przeszłości i teraźniej-
szości, opisuje ludzi, przed-
mioty, miejsca, zjawiska, opo-
wiada o czynnościach i wyda-
rzeniach z przeszłości i teraź-
niejszości, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, wyraża uczucia, 
opisuje intencje i plany na 
przyszłość, przedstawia fakty z
teraźniejszości, wyraża i uza-
sadnia swoje opinie, stosuje 
nieformalny styl wypowiedzi 

rzy proste i bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne: przedsta-
wia fakty z przeszłości i teraź-
niejszości, opisuje ludzi, przed-
mioty, miejsca, zjawiska, opo-
wiada o czynnościach i wyda-
rzeniach z przeszłości i teraź-
niejszości, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, wyraża uczucia, 
opisuje intencje i plany na 
przyszłość, przedstawia fakty z
teraźniejszości, wyraża i uza-
sadnia swoje opinie, stosuje 
nieformalny styl wypowiedzi

proste i bardziej złożone wypo-
wiedzi pisemne: przedstawia 
fakty z przeszłości i teraźniej-
szości, opisuje ludzi, przed-
mioty, miejsca, zjawiska, opo-
wiada o czynnościach i wyda-
rzeniach z przeszłości i teraź-
niejszości, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, wyraża uczucia, 
opisuje intencje i plany na 
przyszłość, przedstawia fakty z
teraźniejszości, wyraża i uza-
sadnia swoje opinie, stosuje 
nieformalny styl wypowiedzi

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskiwanie i przekazy-
wanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie swoich pragnień i 
pytanie o pragnienia innych, 
wyrażanie swoich opinii i pyta-
nie o opinie, prowadzenie pro-
stych negocjacji w sytuacjach 
życia codziennego, propono-
wanie, przyjmowanie i odrzu-
canie propozycji, proszenie o 
radę, udzielanie rady

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: uzy-
skiwanie i przekazywanie in-
formacji i wyjaśnień, wyraża-
nie swoich pragnień i pytanie o
pragnienia innych, wyrażanie 
swoich opinii i pytanie o opi-
nie, prowadzenie prostych ne-
gocjacji w sytuacjach życia co-
dziennego, proponowanie, 
przyjmowanie i odrzucanie 
propozycji, proszenie o radę, 
udzielanie rady

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskiwa-
nie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień, wyrażanie swoich 
pragnień i pytanie o pragnienia
innych, wyrażanie swoich opi-
nii i pytanie o opinie, prowa-
dzenie prostych negocjacji w 
sytuacjach życia codziennego, 
proponowanie, przyjmowanie i
odrzucanie propozycji, prosze-
nie o radę, udzielanie rady

 Swobodnie i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie reaguje w 
prostych i złożonych sytu-
acjach: uzyskiwanie i przeka-
zywanie informacji i wyja-
śnień, wyrażanie swoich pra-
gnień i pytanie o pragnienia in-
nych, wyrażanie swoich opinii 
i pytanie o opinie, prowadzenie
prostych negocjacji w sytu-
acjach życia codziennego, pro-
ponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji, prosze-
nie 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 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.
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UNIT 9

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków 
językowych

 Słabo zna konstrukcję i zasto-
sowanie strony biernej w cza-
sie present simple

 Niewystarczająco zna zna kon-
strukcję i zastosowanie strony 
biernej w czasach past simple i 
present perfect 

 Słabo mu idzie umie prze-
kształcanie zdania ze strony 
czynnej na bierną

 Słabo zna przymiotniki o zna-
czeniu przeciwstawnym

 Nieudolnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
CZŁOWIEK: wygląd ze-
wnętrzny, uczucia i emocje, za-
interesowania; EDUKACJA: 
życie szkoły; ŻYCIE PRY-
WATNE: formy spędzania cza-
su wolnego, znajomi i przyja-
ciele, czynności życia codzien-
nego; ZAKUPY I USŁUGI: 
korzystanie z usług; ZDRO-
WIE: samopoczucie, higienicz-
ny tryb życia; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze; PRA-
CA: miejsce pracy, popularne 
zawody i związane z nimi 
czynności; SPORT: dyscypliny
sportu; PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA

 Częściowo zna konstrukcję i 
zastosowanie strony biernej w 
czasie present simple

 Częściowo zna konstrukcję i 
zastosowanie strony biernej w 
czasach past simple i present 
perfect 

 Z pomocą nauczyciela potrafi 
przekształcić zdania ze strony 
czynnej na bierną

 Zna po części  przymiotniki o 
znaczeniu przeciwstawnym

 Czasem popełniając błędy po-
sługuje się posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
CZŁOWIEK: wygląd ze-
wnętrzny, uczucia i emocje, za-
interesowania; EDUKACJA: 
życie szkoły; ŻYCIE PRY-
WATNE: formy spędzania cza-
su wolnego, znajomi i przyja-
ciele, czynności życia codzien-
nego; ZAKUPY I USŁUGI: 
korzystanie z usług; ZDRO-
WIE: samopoczucie, higienicz-
ny tryb życia; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze; PRA-
CA: miejsce pracy, popularne 
zawody i związane z nimi 
czynności; SPORT: dyscypliny
sportu; PODRÓŻOWANIE I 

 Zna  konstrukcję i zastosowa-
nie strony biernej w czasie pre-
sent simple

 Zna konstrukcję i zastosowanie
strony biernej w czasach past 
simple i present perfect

 Na ogół poprawnie potrafi 
przekształcić zdania ze strony 
czynnej na bierną

 Raczej w większości przypad-
ków zna przymiotniki o zna-
czeniu przeciwstawnym

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się podstawowym słownic-
twem w zakresie następujących
tematów: CZŁOWIEK: wygląd
zewnętrzny, uczucia i emocje, 
zainteresowania; EDUKACJA:
życie szkoły; ŻYCIE PRY-
WATNE: formy spędzania cza-
su wolnego, znajomi i przyja-
ciele, czynności życia codzien-
nego; ZAKUPY I USŁUGI: 
korzystanie z usług; ZDRO-
WIE: samopoczucie, higienicz-
ny tryb życia; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze; PRA-
CA: miejsce pracy, popularne 
zawody i związane z nimi 
czynności; SPORT: dyscypliny
sportu; PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA

 Zna i z łatwością stosuje stronę
bierną w czasie present simple

 Zna zasady i bez problemów 
potrafi tworzyć  zdania z kon-
strukcją strony biernej w cza-
sach past simple i present per-
fect

 Bezbłędnie potrafi przekształ-
cić zdania ze strony czynnej na
bierną

 Doskonale zna i z łatwością 
stosuje przymiotniki o znacze-
niu przeciwstawnym

 Swobodnie posługuje się pod-
stawowym słownictwem w za-
kresie następujących tematów: 
CZŁOWIEK: wygląd ze-
wnętrzny, uczucia i emocje, za-
interesowania; EDUKACJA: 
życie szkoły; ŻYCIE PRY-
WATNE: formy spędzania cza-
su wolnego, znajomi i przyja-
ciele, czynności życia codzien-
nego; ZAKUPY I USŁUGI: 
korzystanie z usług; ZDRO-
WIE: samopoczucie, higienicz-
ny tryb życia; KULTURA: 
uczestnictwo w kulturze; PRA-
CA: miejsce pracy, popularne 
zawody i związane z nimi 
czynności; SPORT: dyscypliny
sportu; PODRÓŻOWANIE I 
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TURYSTYKA TURYSTYKA

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: wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, poglą-
dy i uczucia, opisuje ludzi,  
czynności i miejsca, przedsta-
wia fakty z przeszłości i teraź-
niejszości, opisuje doświadcze-
nia swoje i innych osób, przed-
stawia intencje, marzenia, na-
dzieje i plany na przyszłość

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając dość liczne błę-
dy częściowo zaburzające ko-
munikację: wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, poglądy i uczu-
cia, opisuje ludzi,  czynności i 
miejsca, przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje doświadczenia swoje i 
innych osób, przedstawia in-
tencje, marzenia, nadzieje i 
plany na przyszłość

 Popełniając nieliczne niezakłó-
cające komunikacji błędy, two-
rzy proste i złożone wypowie-
dzi ustne: wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, poglądy i uczu-
cia, opisuje ludzi,  czynności i 
miejsca, przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje doświadczenia swoje i 
innych osób, przedstawia in-
tencje, marzenia, nadzieje i 
plany na przyszłość

 Używając bogatego słownic-
twa tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, poglą-
dy i uczucia, opisuje ludzi,  
czynności i miejsca, przedsta-
wia fakty z przeszłości i teraź-
niejszości, opisuje doświadcze-
nia swoje i innych osób, przed-
stawia intencje, marzenia, na-
dzieje i plany na przyszłość

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje wydarzenia dnia co-

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: przedstawia 
fakty z przeszłości i teraźniej-
szości, opisuje wydarzenia dnia
codziennego, opisuje ludzi, 

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy proste i bardziej złożo-
ne wypowiedzi pisemne: 
przedstawia fakty z przeszłości
i teraźniejszości, opisuje wyda-

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
proste i bardziej złożone wypo-
wiedzi pisemne: przedstawia 
fakty z przeszłości i teraźniej-
szości, opisuje wydarzenia dnia
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dziennego, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca, zjawiska, 
opowiada o czynnościach z 
przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje intencje, marzenia, na-
dzieje i plany na przyszłość, 
wyraża i uzasadnia swoje opi-
nie, wyraża uczucia i emocje

przedmioty, miejsca, zjawiska, 
opowiada o czynnościach z 
przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje intencje, marzenia, na-
dzieje i plany na przyszłość, 
wyraża i uzasadnia swoje opi-
nie, wyraża uczucia i emocje; 
dość liczne błędy częściowo 
zakłócają komunikację.

rzenia dnia codziennego, opi-
suje ludzi, przedmioty, miejsca,
zjawiska, opowiada o czynno-
ściach z przeszłości i teraźniej-
szości, opisuje intencje, marze-
nia, nadzieje i plany na przy-
szłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, wyraża uczucia i 
emocje

codziennego, opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca, zjawiska, 
opowiada o czynnościach z 
przeszłości i teraźniejszości, 
opisuje intencje, marzenia, na-
dzieje i plany na przyszłość, 
wyraża i uzasadnia swoje opi-
nie, wyraża uczucia i emocje; 
ewentualne drobne błędy nie 
zaburzają komunikacji.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskiwanie i przekazy-
wanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie i uzasadnianie swo-
ich opinii, wyrażanie uczuć, 
wyrażanie swoich upodobań, 
pytanie o opinie i upodobania 
innych, wyrażanie swoich 
emocji, proponowanie, przyj-
mowanie i odrzucanie propo-
zycji i sugestii

 Reaguje w prostych sytuacjach,
często popełniając błędy: uzy-
skiwanie i przekazywanie in-
formacji i wyjaśnień, wyraża-
nie i uzasadnianie swoich opi-
nii, wyrażanie uczuć, wyraża-
nie swoich upodobań, pytanie 
o opinie i upodobania innych, 
wyrażanie swoich emocji, pro-
ponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji i suge-
stii

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskiwa-
nie i przekazywanie informacji 
i wyjaśnień, wyrażanie i uza-
sadnianie swoich opinii, wyra-
żanie uczuć, wyrażanie swoich 
upodobań, pytanie o opinie i 
upodobania innych, wyrażanie 
swoich emocji, proponowanie, 
przyjmowanie i odrzucanie 
propozycji i sugestii

 Swobodnie i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie reaguje w 
prostych i złożonych sytu-
acjach: uzyskiwanie i przeka-
zywanie informacji i wyja-
śnień, wyrażanie i uzasadnianie
swoich opinii, wyrażanie 
uczuć, wyrażanie swoich 
upodobań, pytanie o opinie i 
upodobania innych, wyrażanie 
swoich emocji, proponowanie, 
przyjmowanie i odrzucanie 
propozycji i sugestii

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 6
• 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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