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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
CZŁOWIEK i poprawnie się nim 
posługuje się: dane osobowe, wygląd 
zewnętrzny, ubrania, cechy 
charakteru, uczucia i emocje, 
zainteresowania, problemy etyczne 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 1 
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia czasów teraźniejszych (present 
simple i present continuous) i 
poprawnie stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów teraźniejszych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu CZŁOWIEK: dane 
osobowe, wygląd zewnętrzny, 
ubrania, cechy charakteru, uczucia i 
emocje, zainteresowania, problemy 
etyczne 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 1. 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
czasów teraźniejszych (present simple 
i present continuous) i na ogół 
poprawnie stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość czasów 
teraźniejszych. 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 
   
 
 
 
 
 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu CZŁOWIEK i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: dane osobowe, 
wygląd zewnętrzny, ubrania, cechy 
charakteru, uczucia i emocje, 
zainteresowania, problemy 
etyczne 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 1. 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia czasów teraźniejszych 
(present simple i present 
continuous) i często popełniając 
błędy stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów teraźniejszych 
-- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu CZŁOWIEK i z 
trudem się nim posługuje, 
popełniając liczne błędy: dane 
osobowe, wygląd zewnętrzny,  
ubrania, cechy charakteru, uczucia i 
emocje, zainteresowania, problemy 
etyczne 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 1 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
czasów teraźniejszych (present 
simple i present continuous)  i 
popełniając liczne błędy, stosuje je 
w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów teraźniejszych 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (wybór 
wielokrotny) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat warsztatów 
dbania o wygląd), odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając je, 

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
stroju najlepiej kojarzącego się z 
Polską i szczegółowo go 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat warsztatów 
dbania o wygląd), odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru stroju najlepiej 
kojarzącego się z Polską i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując, 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatyczne (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat 
warsztatów dbania o wygląd), 
częsciowo odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi a 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru stroju 
najlepiej kojarzącego się z 
Polską i częściowo go 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnych odpowiedzi na 
dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 
 

 
 
Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując  bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat warsztatów 
dbania o wygląd), odnosząc się 
do niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru stroju 
najlepiej kojarzącego się z 
Polską  

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację i 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 opisuje wygląd zewnętrzny ludzi 

 mówi o ubraniach noszonych w zależności od pogody czy okazji 

 opisuje zachowania osób o określonym charakterze 

 opisuje swoje uczucia i zainteresowania 

 wypowiada się na temat różnych problemów etycznych 

 opisuje rożne typy osobowości 

 wypowiada się na temat oceniania osób na podstawie ich wyglądu, roli pierwszego wrażenia oraz zmian osobowości podczas etapów życia 

 wypowiada się na temat dokonywania zmian w wyglądzie i chirurgii plastycznej 

 pyta i odpowiada na pytania związane z modą oraz życiem prywatnym  
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POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i często popełniając 
błędy, wskazuje zdania prawdziwe 
i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i często popełniając 
błędy dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera nagłówki 
do poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera nagłówki do 
poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i  często popełniając błędy dobiera 
nagłówki do poszczególnych części 
tekstu (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera nagłówki do poszczególnych 
części tekstu (Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
właściwe fragmenty tekstu do 
podanych pytań (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje właściwe 
fragmenty tekstu do podanych pytań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i często popełniając błędy 
dopasowuje właściwe fragmenty 
tekstu do podanych pytań 
(Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje właściwe fragmenty 
tekstu do podanych pytań  
(Dobieranie) 
 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość na 
blogu dotyczącą swojej ulubionej 
postaci życia publicznego, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójną i logiczną 
wiadomość na blogu dotyczącą swojej 
ulubionej postaci życia publicznego, 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość na blogu 
dotyczącą swojej ulubionej postaci 
życia publicznego, częściowo 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójną i 
chaotyczną wiadomość na blogu 
dotyczącą swojej ulubionej postaci 
życia publicznego, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
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POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny artykuł na temat roli 
celebrytów w życiu młodych ludzi, w 
którym szczegółowo omawia oba 
elementy tematu oraz zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójny i logiczny artykuł na temat roli 
celebrytów w życiu młodych ludzi, w 
którym omawia oba elementy tematu 
oraz zwykle zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójny i nielogiczny artykuł na 
temat roli celebrytów w życiu 
młodych ludzi, w którym 
częściowo omawia oba elementy 
tematu i częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela  
pisze w dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny artykuł na temat roli 
celebrytów w życiu młodych ludzi, w 
którym omawia niektóre elementy 
tematu, w niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

 

 

Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu DOM i 
poprawnie się nim posługuje się: 
miejsce zamieszkania, opis domu, 
pomieszczeń w domu i ich 
wyposażenie, prace w domu i w 
ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż 
mieszkania 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 2 
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia czasów przeszłych (past simple, 
past continuous, past perfect, past 
perfect continuous) oraz konstrukcji 
used to i poprawnie stosuje je w 
zdaniach twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów przeszłych 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu DOM: miejsce 
zamieszkania, opis domu, 
pomieszczeń w domu i ich 
wyposażenie, prace w domu i w 
ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż 
mieszkania 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne z rozdziału 2. 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
czasów przeszłych (past simple, past 
continuous, past perfect, past perfect 
continuous) oraz konstrukcji used to i 
na ogół poprawnie stosuje je w 
zdaniach twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość czasów 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu DOM i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: miejsce 
zamieszkania, opis domu, 
pomieszczeń w domu i ich 
wyposażenie, prace w domu i w 
ogrodzie, wynajem, kupno i 
sprzedaż mieszkania 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 2. 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia czasów przeszłych (past 
simple, past continuous, past 
perfect, past perfect continuous) 
oraz konstrukcji used to i często 
popełniając błędy stosuje je w 
zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu DOM i z trudem się 
nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: miejsce zamieszkania, opis 
domu, pomieszczeń w domu i ich 
wyposażenie, prace w domu i w 
ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż 
mieszkania 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 2 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
czasów przeszłych (past simple, past 
continuous, past perfect, past perfect 
continuous) oraz konstrukcji used to i 
popełniając liczne błędy, stosuje je 
w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów przeszłych 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
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- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

przeszłych 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

znajomość czasów przeszłych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(tłumaczenie fragmentów zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej wynajęcia 
mieszkania), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i szczegółowo 
je rozwijając je, 

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
prezentu do nowego mieszkania i 
szczegółowo go uzasadnia oraz 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

Ponadto poprawnie, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatyczne (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej wynajęcia 
mieszkania), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i rozwijając 
je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru prezentu do 
nowego mieszkania i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując, 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatyczne (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej 
wynajęcia mieszkania), 
częsciowo odnosząc się do 
podanycyh kwestii i je 
rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru prezentu do 
nowego mieszkania i 
częściowo go uzasadnia oraz 
udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej wynajęcia 
mieszkania), odnosząc się do 
niektórych podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru prezentu do 
nowego mieszkania  

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 
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 opisuje swoje miejsca zamieszkania 

 wypowiada się na temat wykonywanych w domu prac 

 pyta i odpowiada na pytania związane z dzieleniem z kimś mieszkania oraz wynajmowaniem mieszkania 

 wypowiada się na temat zalet i wad rożnych miejsc zamieszkani 

 wypowiada się na temat wykonywania w domu różnych prac oraz podziału obowiązków domowych w swoim domu 

 opisuje pomieszczenia w swoim domu 

 wypowiada się na temat przedmiotów codziennego użytku, które znajdują się w domu oraz kwestii związanych ze zmianą miejsca zamieszkania 

 wypowiada się na temat cech osób zamieszkujących pokoje przedstawione na ilustracjach oraz utrzymywania porządku w domu 

  wypowiada się na temat przebywania poza domem, wyjazdów w ramach wymiany oraz miejsc w Polsce, które są warte odwiedzenia 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje zdania do luk w tekście 
tak, aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje zdania do luk w tekście 
tak, aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 
 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
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PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość e-
mail dotyczącą pobytu w Anglii, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójną i logiczną 
wiadomość e-mail dotyczącą pobytu 
w Anglii, uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość e-mail 
dotyczącą pobytu w Anglii, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 
 

struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójną i 
chaotyczną wiadomość e-mail 
dotyczącą pobytu w Anglii, 
uwzględniając i rozwijając niektóre 
podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny list do władz 
lokalnych na temat złego stanu 
budynku i propozycji poprawy sytuacji, 
w którym szczegółowo omawia oba 
elementy tematu oraz zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójny i logiczny list do władz 
lokalnych na temat złego stanu 
budynku i propozycji poprawy 
sytuacji, w którym omawia oba 
elementy tematu oraz zwykle 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójny i nielogiczny list do 
władz lokalnych na temat złego 
stanu budynku i propozycji 
poprawy sytuacji, w którym 
częściowo omawia oba elementy 
tematu i częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela 
pisze w dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny list do władz lokalnych 
na temat złego stanu budynku i 
propozycji poprawy sytuacji, w 
którym omawia niektóre elementy 
tematu, w niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu SZKOŁA 
i poprawnie się nim posługuje się: 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu SZKOŁA i 
posługuje się nim, często 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu SZKOŁA i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 



[Wpisz tekst] 
 

językowych) 
 

przedmioty szkolne, oceny i 
wymagania, życie szkolne, zajęcia 
pozalekcyjne, system oświaty 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału  
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia czasów perfect (present perfect 
simple, present perfect continuous, 
past perfect simple, past perfect 
continuous) i poprawnie stosuje je w 
zdaniach twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów perfect 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (uzupełnianie par 
zdań jednym wyrazem, uzupełnianie 
luk podanymi wyrazami) 

zakresie tematu SZKOŁA: przedmioty 
szkolne, oceny i wymagania, życie 
szkolne, zajęcia pozalekcyjne, system 
oświaty 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne z rozdziału 3 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
czasów perfect (present perfect 
simple, present perfect continuous, 
past perfect simple, past perfect 
continuous) i na ogół poprawnie 
stosuje je w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość czasów 
perfect 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (uzupełnianie 
par zdań jednym wyrazem, 
uzupełnianie luk podanymi wyrazami) 
  

popełniając błędy: przedmioty 
szkolne, oceny i wymagania, życie 
szkolne, zajęcia pozalekcyjne, 
system oświaty 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 3 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia czasów perfect (present 
perfect simple, present perfect 
continuous, past perfect simple, 
past perfect continuous) i często 
popełniając błędy stosuje je w 
zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów perfect 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (uzupełnianie par zdań 
jednym wyrazem, uzupełnianie luk 
podanymi wyrazami) 

błędy: przedmioty szkolne, oceny i 
wymagania, życie szkolne, zajęcia 
pozalekcyjne, system oświaty 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 3 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
czasów perfect (present perfect 
simple, present perfect continuous, 
past perfect simple, past perfect 
continuous) i popełniając liczne 
błędy, stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i 
pytaniach  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów perfect 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(uzupełnianie par zdań jednym 
wyrazem, uzupełnianie luk podanymi 
wyrazami) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat życia szkoły 
oraz rozmowie na temat imprezy 
szkolnej), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i szczegółowo 
je rozwijając, 

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat życia szkoły 
oraz rozmowie na temat imprezy 
szkolnej), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i rozwijając 
je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat życia 
szkoły oraz rozmowie na 
temat imprezy szkolnej), 
częsciowo odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi  
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat życia szkoły 
oraz rozmowie na temat 
imprezy szkolnej), odnosząc się 
do niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
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argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
nagrody za osiągnięcia szkolne 
oraz dokonuje wyboru 
preferowanej formy powtarzania 
materiału i szczegółowo je 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru nagrody za 
osiągnięcia szkolne oraz 
dokonuje wyboru preferowanej 
formy powtarzania materiału i je 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując, 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatyczne (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

dokonuje wyboru nagrody za 
osiągnięcia szkolne oraz 
dokonuje wyboru 
preferowanej formy 
powtarzania materiału i 
częściowo je uzasadnia oraz 
udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

dokonuje wyboru nagrody za 
osiągnięcia szkolne oraz 
dokonuje wyboru preferowanej 
formy powtarzania materiału 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 wypowiada się na temat przedmiotów szkolnych, których warto się uczyć oraz zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczy 

 opisuje zdobyte nagrody i uzyskane osiągnięcia 

 opisuje swoje odczucia na temat szkoły oraz wyraża opinię na temat szkół, do których kiedyś uczęszczał 

 pyta i odpowiada na pytania dotyczące testów i egzaminów szkolnych oraz zadań domowych 

 wypowiada się na temat swojej szkoły i stosowanych metod nauczania oraz różnych form uczenia się 

 wypowiada się na temat przygotowania  uczniów do matury i motywowania ich do nauki 

 wypowiada się na temat kar dla uczniów, którzy spóźniają się do szkoły lub wagarują 

 wypowiada się na temat udziału w zajęciach dodatkowych w szkole oraz nietypowych kursów, które mogłyby zainteresować młodych ludzi 

 wypowiada się na temat korzystania z doświadczeń innych uczniów oraz na temat przygotowania uczniów do matury i motywowania ich do nauki 

 wypowiada się na temat uczenia się w dużych grupach oraz preferowanej wielkości grup w szkole 

 wypowiada się na temat swoich wspomnień związanych z rozpoczęciem nauki w szkole 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 
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POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i często popełniając błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i często popełniając błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną pisze 
wiadomość na blogu na temat wizyty 
w swojej dawnej szkole, uwzględniając 
i szczegółowo rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójną i logiczną 
pisze wiadomość na blogu na temat 
wizyty w swojej dawnej szkole, 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną pisze wiadomość na 
blogu na temat wizyty w swojej 
dawnej szkole, częściowo 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójną i 
chaotyczną pisze wiadomość na 
blogu na temat wizyty w swojej 
dawnej szkole, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójną i logiczną rozprawkę na temat 
zalet i wad podejmowania nauki 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójną i logiczną rozprawkę na temat 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójną i nielogiczną rozprawkę 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela 
pisze w dużym stopniu niespójną i 
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języka obcego przez małe dzieci, w 
której szczegółowo omawia oba 
elementy tematu oraz zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi.  

zalet i wad podejmowania nauki 
języka obcego przez małe dzieci, w 
której omawia oba elementy tematu 
oraz zwykle zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

na temat zalet i wad 
podejmowania nauki języka 
obcego przez małe dzieci, w której 
częściowo omawia oba elementy 
tematu i częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi 

nielogiczną rozprawkę na temat 
zalet i wad podejmowania nauki 
języka obcego przez małe dzieci, w 
której omawia niektóre elementy 
tematu, w niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 

językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu PRACA i 
poprawnie się nim posługuje się: 
zawody i związane z nimi czynności, 
warunki pracy i zatrudnienia, praca 
dorywcza, rynek pracy 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 4 
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia czasów przyszłych (future 
simple, future continuous, future 
perfect simple and continuous), 
konstrukcji be going to, czasów 
present simple and present continuous 
w odniesieniu do przyszłości i 
poprawnie stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów przyszłych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
układanie fragmentów zdań) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu PRACA: zawody i 
związane z nimi czynności, warunki 
pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, 
rynek pracy 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 4 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
czasów przyszłych (future simple, 
future continuous, future perfect 
simple and continuous), konstrukcji 
be going to, czasów present simple 
and present continuous w odniesieniu 
do przyszłości i na ogół poprawnie 
stosuje je w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość czasów 
przyszłych 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu PRACA i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: zawody i 
związane z nimi czynności, warunki 
pracy i zatrudnienia, praca 
dorywcza, rynek pracy 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 4 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia czasów przyszłych (future 
simple, future continuous, future 
perfect simple and continuous), 
konstrukcji be going to, czasów 
present simple and present 
continuous w odniesieniu do 
przyszłości i często popełniając 
błędy stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów przyszłych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu PRACA i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: zawody i związane z nimi 
czynności, warunki pracy i 
zatrudnienia, praca dorywcza, rynek 
pracy 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 4 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
czasów przyszłych (future simple, 
future continuous, future perfect 
simple and continuous), konstrukcji 
be going to, czasów present simple 
and present continuous w 
odniesieniu do przyszłości i 
popełniając liczne błędy, stosuje je 
w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów przyszłych 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(minidialogi, układanie fragmentów 
zdań) 
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układanie fragmentów zdań) 
  

językowych (minidialogi, układanie 
fragmentów zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat targów 
pracy), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i szczegółowo 
je rozwijając, 

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
wakacyjnej pracy dorywczej i 
szczegółowo go uzasadnia oraz 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 
Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat targów 
pracy), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i rozwijając je 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru wakacyjnej 
pracy dorywczej i go uzasadnia 
oraz udziela odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 
 
 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując, 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat targów 
pracy), częsciowo odnosząc 
się do podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru wakacyjnej 
pracy dorywczej i częściowo 
go uzasadnia oraz udziela 
niepełnych odpowiedzi na 
dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
 
 
 
 
Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat targów 
pracy), odnosząc się do 
niektórych podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru wakacyjnej 
pracy dorywczej 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 
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 wypowiada się na temat planów związanych z roczną przerwą pomiędzy szkołą średnią a studiami, 

 pyta i odpowiada na pytania związane z pracą oraz wypowiada się na temat pracy, którą wykonywał 

 opisuje rożne zawody i prace tymczasowe 

 pyta i odpowiada na pytania dotyczące oczekiwań od przyszłej pracy 

 wypowiada się na temat roli edukacji w znalezieniu pracy oraz na temat swojego preferowanego zawodu 

 wypowiada się na temat cech dobrego szefa 

 przedstawia swoją opinię na temat porzucenia nauki w szkole, aby realizować swoje cele 

 wypowiada się na temat aplikacji, na które obecnie jest zapotrzebowanie 

 pyta i odpowiada na pytania związane z pracą w wybranym zawodzie 

 wypowiada się na temat wykonywania pracy wakacyjnej oraz satysfakcji z wykonywanej pracy 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, wskazuje zdania prawdziwe 
i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny)  

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawni, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje zdania do luk w tekście 
tak, aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 
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POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość na 
blogu na temat pracy weekendowej, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójną i logiczną 
wiadomość na blogu na temat pracy 
weekendowej, uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość na blogu 
na temat pracy weekendowej, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójną i 
chaotyczną wiadomość na blogu na 
temat pracy weekendowej, 
uwzględniając i rozwijając niektóre 
podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych 
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny artykuł na temat 
praktyk zawodowych, w którym 
szczegółowo omawia oba elementy 
tematu oraz zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójny i logiczny artykuł na temat 
praktyk zawodowych, w którym 
omawia oba elementy tematu oraz 
zwykle zachowuje właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójny i nielogiczny artykuł na 
temat praktyk zawodowych, w 
którym częściowo omawia oba 
elementy tematu i częściowo 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela 
pisze w dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny artykuł na temat praktyk 
zawodowych, w którym omawia 
niektóre elementy tematu, w 
niewielkim stopniu zachowując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu ŻYCIE 
RODZINNE I TOWARZYSKIE i 
poprawnie się nim posługuje się: 
etapy życia, członkowie rodziny, 
koledzy i przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania czasu 
wolnego, święta i uroczystości, styl 
życia, konflikty i problemy 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 5 
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (parafraza 
fragmentów zdań, słowotwórstwo) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE: etapy życia, 
członkowie rodziny, koledzy i 
przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania czasu 
wolnego, święta i uroczystości, styl 
życia, konflikty i problemy 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 5 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
i stosuje je na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (parafraza 
fragmentów zdań, słowotwórstwo) 
  

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ŻYCIE 
RODZINNE I TOWARZYSKIE i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: etapy życia, 
członkowie rodziny, koledzy i 
przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania 
czasu wolnego, święta i 
uroczystości, styl życia, konflikty i 
problemy 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 5 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia bezokolicznika ze słowem 
to, bezokolicznik bez słowa to 
(bare infinitive) oraz formy -ing 
czasownika i stosuje je często 
popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość bezokolicznika ze 
słowem to, bezokolicznik bez 
słowa to (bare infinitive) oraz 
formy -ing czasownika 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (parafraza fragmentów 
zdań, słowotwórstwo) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE i z trudem się nim 
posługuje, popełniając liczne błędy: 
etapy życia, członkowie rodziny, 
koledzy i przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania czasu 
wolnego, święta i uroczystości, styl 
życia, konflikty i problemy 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 5 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
i stosuje je popełniając liczne błędy  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(parafraza fragmentów zdań, 
słowotwórstwo) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej zajęć 
oferowanych w domu kultury 
oraz na temat organizacji zajęć 
dla dzieci na obozie językowym), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając  

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
miejsca organizacji imprezy 
urodzinowej i szczegółowo go 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto poprawnie lub popełniając 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej zajęć 
oferowanych w domu kultury 
oraz na temat organizacji zajęć 
dla dzieci na obozie językowym), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru miejsca 
organizacji imprezy urodzinowej 
i go uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując, 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej zajęć 
oferowanych w domu kultury 
oraz na temat organizacji 
zajęć dla dzieci na obozie 
językowym), częsciowo 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i częściowo je 
rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru miejsca 
organizacji imprezy 
urodzinowej i częściowo go 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnej odpowiedzi na dwa 
pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto często popełniając błędy 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej zajęć 
oferowanych w domu kultury 
oraz na temat organizacji zajęć 
dla dzieci na obozie 
językowym), odnosząc się do 
niektórych podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru miejsca 
organizacji imprezy urodzinowej 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
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sporadyczne błędy, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 pyta i odpowiada na pytania związane z etapami życia 

 wypowiada się na temat relacji rodzinnych i towarzyskich 

 wypowiada się na temat planów spędzenia wolnego tygodnia oraz na temat różnych opinii dotyczących spędzania czasu wolnego 

 wypowiada się na temat wydarzeń z życia szkolnego lub rodzinnego 

 opisuje sytuacje związane  z życiem rodzinnym 

 przedstawia swoją opinię na temat zachowania się w różnych sytuacjach 

 udziela rad dotyczących problemów osobistych 

 wypowiada się na temat zjawiska określanego jako phubbing 

 relacjonuje sytuację, w której musiał liczyć na pomoc przyjaciela 

 wyraża swoją opinię na temat przyjaźni między osobami przeciwnej płci 

 wypowiada się na temat ślubów celebrytów, idealnego miejsca na ślub, organizowania wesel oraz wieku osób zawierających małżeństwa 

 wypowiada się na temat rożnych sentencji dotyczących przyjaźni  

 wypowiada się na temat spotkań z różnymi członkami bliższej i dalszej rodziny oraz mieszkania z dala od rodziny 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, d zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje zdania do luk w tekście 
tak, aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 
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POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
właściwe teksty do podanych pytań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje właściwe 
teksty do podanych pytań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje właściwe teksty do 
podanych pytań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje właściwe teksty do 
podanych pytań (Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójny i logiczny list prywatny 
na temat wizyty kuzyna, uwzględniając 
i szczegółowo rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójny i logiczny 
list prywatny na temat wizyty kuzyna, 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójny i 
nielogiczny list prywatny na temat 
wizyty kuzyna, częściowo 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 
 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójny i 
chaotyczny list prywatny na temat 
wizyty kuzyna, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny list do dyrektora 
gimnazjum na temat obchodów 50-
lecia szkoły, w którym szczegółowo 
omawia oba elementy tematu oraz 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójny i logiczny list do dyrektora 
gimnazjum na temat obchodów 50-
lecia szkoły, w którym omawia oba 
elementy tematu oraz zwykle 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójny i nielogiczny list do 
dyrektora gimnazjum na temat 
obchodów 50-lecia szkoły, w 
którym częściowo omawia oba 
elementy tematu i częściowo 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela 
pisze w dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny list do dyrektora 
gimnazjum na temat obchodów 50-
lecia szkoły, w którym omawia 
niektóre elementy tematu, w 
niewielkim stopniu zachowując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
ŻYWIENIE i poprawnie się nim 
posługuje się: artykuły spożywcze, 
posiłki i ich przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne, diety 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 6 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
przedimka nieokreślonego a/an; 
przedimka określonego the, przedimka 
zerowego; rzeczowników policzalnych 
i niepoliczalnych, określeń ilości: some 
/ any / much / many / a lot of / too / 
enough / (a) few / (a) little, oraz 
konstrukcji There is … / It is … 
i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające przedimków, 
rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych oraz określeń ilości 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ŻYWIENIE: artykuły 
spożywcze, posiłki i ich 
przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne, diety 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 6 
- dobrze zna zasady użycia przedimka 
nieokreślonego a/an; przedimka 
określonego the, przedimka 
zerowego; rzeczowników policzalnych 
i niepoliczalnych, określeń ilości: 
some / any / much / many / a lot of / 
too / enough / (a) few / (a) little, oraz 
konstrukcji There is … / It is …i stosuje 
je na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość 
przedimków, rzeczowników 
policzalnych i niepoliczalnych oraz 
określeń ilości 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ŻYWIENIE i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: artykuły 
spożywcze, posiłki i ich 
przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne, diety 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 6 
- częściowo zna zasady użycia 
przedimka nieokreślonego a/an; 
przedimka określonego the, 
przedimka zerowego; 
rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych, określeń ilości: 
some / any / much / many / a lot 
of / too / enough / (a) few / (a) 
little, oraz konstrukcji There is … / 
It is … i stosuje je często 
popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość przedimków, 
rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych oraz określeń ilości 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ŻYWIENIE i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: artykuły spożywcze, posiłki i 
ich przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne, diety 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 6 
- słabo zna zasady użycia przedimka 
nieokreślonego a/an; przedimka 
określonego the, przedimka 
zerowego; rzeczowników 
policzalnych i niepoliczalnych, 
określeń ilości: some / any / much / 
many / a lot of / too / enough / (a) 
few / (a) little, oraz konstrukcji There 
is … / It is … i stosuje je popełniając 
liczne błędy  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość przedimków, 
rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych oraz określeń ilości 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 
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ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej wyboru 
restauracji oraz na temat 
wieczoru kulinarnego), odnosząc 
się do podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając  

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
nagrody w konkursie kulinarnym i 
szczegółowo go uzasadnia oraz 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej wyboru 
restauracji oraz na temat 
wieczoru kulinarnego), odnosząc 
się do podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru nagrody w 
konkursie kulinarnym i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując, 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

rozmowie dotyczącej wyboru 
restauracji oraz na temat 
wieczoru kulinarnego), 
częsciowo odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru nagrody w 
konkursie kulinarnym i 
częściowo go uzasadnia oraz 
udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej wyboru 
restauracji oraz na temat 
wieczoru kulinarnego), 
odnosząc się do niektórych 
podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru nagrody w 
konkursie kulinarnym 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 wypowiada się na temat ulubionych potraw 

 opisuje swoje typowe posiłki 

 pyta i odpowiada na pytania związane ze zdrowa dietą  

 wypowiada się na temat spożywania posiłków w domu i w restauracjach, na temat ulubionych  potraw oraz opisuje swoje typowe posiłki 

 wypowiada się na temat polskich tradycyjnych potraw oraz kuchni i potraw z innych krajów 

 wypowiada się na temat swoich zwyczajów żywieniowych 

 wypowiada się na temat reklam żywności i reklamuje wybrany przez siebie produkt 

 opisuje alergiczne reakcje na pokarmy oraz wypowiada się na temat pokarmów, wywołujących alergie 

 pyta i odpowiada na pytania związane z reakcjami alergicznymi, samopoczuciem oraz posiłkami w szkole 

 wypowiada się na temat posiłków, jakie można przygotować dla osób o różnych preferencjach żywieniowych oraz na temat diet 

 wypowiada się na temat jedzenia posiłków poza domem oraz popularnych rodzajów restauracji 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
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wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

z trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny)  

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójny i logiczny wpis na forum 
dotyczący wizyty w restauracji, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójny i logiczny 
wpis na forum dotyczący wizyty w 
restauracji, uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójny i 
nielogiczny wpis na forum 
dotyczący wizyty w restauracji, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójny i 
chaotyczny wpis na forum dotyczący 
wizyty w restauracji, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 



[Wpisz tekst] 
 

 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójną i logiczną rozprawkę na temat 
zakazu sprzedaży niezdrowego 
jedzenia w szkołach, w której 
szczegółowo omawia oba elementy 
tematu oraz zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi.  

struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójną i logiczną rozprawkę na temat 
zakazu sprzedaży niezdrowego 
jedzenia w szkołach, w której omawia 
oba elementy tematu oraz zwykle 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójną i nielogiczną rozprawkę 
na temat zakazu sprzedaży 
niezdrowego jedzenia w szkołach, 
w której częściowo omawia oba 
elementy tematu i częściowo 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela 
pisze w dużym stopniu niespójną i 
nielogiczną rozprawkę na temat 
zakazu sprzedaży niezdrowego 
jedzenia w szkołach, w której 
omawia niektóre elementy tematu, 
w niewielkim stopniu zachowując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

  
 


