
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKÓW OBCYCH 

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS VII 

Każdy uczeń zostaje zapoznany z PZO z języka angielskiego na początku roku szkolnego. 
 

1. Ocenie podlegają: 

a) wiedza i umiejętności ucznia: 

• kompetencje komunikacyjne i znajomość języka, która umożliwia im porozumienie się w 

różnych sytuacjach życiowych, 

• znajomość podstawowych informacji o kulturze i obyczajach krajów obszaru języka 

angielskiego, 

• rozumienie tekstów mówionych i pisanych, 

• formułowanie w mowie i piśmie prostej wypowiedzi, 

• używanie poprawnej wymowy na podstawie materiału dydaktycznego, znajomość podstaw 

różnic między ortografią a wymową w języku angielskim, 

• korzystanie z materiałów w języku angielskim o stopniu trudności właściwym dla swojego 

wieku i poziomu, jak słowniki, materiały źródłowe itp., 

• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, 

• opanowanie treści nauczania przewidzianych do realizacji w czasie semestru lub roku. 
b) przygotowanie do lekcji: 

• posiadanie zeszytu przedmiotowego, podręcznika, zeszytu ćwiczeń i potrzebnych 

materiałów, 
c) aktywność ucznia: 

• zaangażowanie w pracę na lekcji, 

• wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki zajęć. 
 

2. Narzędzia pomiarowe, czyli metody i formy sprawdzania osiągnięć: 

Metody i formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych dziecka uzależnione są od jego 

indywidualnych możliwości przyswajania wiedzy i wykorzystania jej w praktyce oraz tempa pracy. 

Oceny będą wystawiane za następujące formy aktywności: 

- ocena za odpowiedź ustną, 

- ocena za wypowiedź ustną i pisemną, 

- ocena z kartkówek i prac klasowych (sprawdzianów pisemnych), 

- ocena za głośne czytanie i rozumienie, 

- ocena za czytanie ze zrozumieniem, 

- ocena za rozumienie ze słuchu, 

- ocena za aktywność na zajęciach edukacyjnych, 

- inne formy aktywności (projekty, prowadzenie zeszytu, praca dodatkowa, praca w grupie, 

krzyżówki, układanie dialogów lub scenek rodzajowych). 

 

Prace klasowe 

* Prace klasowe są przeprowadzane po zakończeniu jednego działu, punktowane, a punkty 

przeliczane na oceny. 

* Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej i omówiony jest jej zakres. Zakres 

materiału utrwalony jest na lekcji powtórzeniowej. 

* Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, 

powinien ją napisać w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

* Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny niedostatecznej. Poprawa jest dobrowolna w 

ciągu 2 tygodni od rozdania prac i tylko jeden raz, w terminie wskazanym przez nauczyciela. 



Do dziennika wpisane będą wówczas dwie oceny. 

* Nauczyciel ma dwa tygodnie na sprawdzenie pracy klasowej. 

* Prace klasowe przechowuje nauczyciel i są do wglądu dla uczniów i ich rodziców. 

Kartkówki 

* Kartkówki trwają 5 - 15 minut.. 

* Nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie. 

* Obejmują materiał z trzech ostatnich tematów, mogą obejmować słownictwo i gramatykę. 

* Kartkówki po sprawdzeniu i ocenieniu mogą być oddawane uczniom. 

 

Ocena za pracę pisemną (praca klasowa, kartkówka) wystawiana jest na podstawie liczby zdobytych 

punktów, według następujących kryteriów: 

do 29 % punktów - ndst. 

30 – 49 % pkt - dop  

50 - 65 % pkt - dst  

66 - 79% pkt – db  

80 - 94 % pkt - bdb  

95 - 100% pkt – cel 

 

ODPOWIEDŹ USTNA 

* Termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia. 

* Uczeń ma czas na zastanowienie się. 

* Odpowiedź ucznia trwa około 5 - 10 min. 

* Odpowiedź może dotyczyć słownictwa, układania zdań lub wiadomości gramatycznych. 

* Nauczyciel dokonuje ostatecznej oceny i ją uzasadnia. 

 

W skład schematu oceny za odpowiedź ustną wchodzą: 

• zawartość rzeczowa; 

• argumentacja:  

• wyrażanie sądów, ich uzasadnianie;  

• sposób prezentacji; 

• umiejętność formułowania myśli;  

• poprawność językowa; 
 

WYPOWIEDŹ PISEMNA 

• Może być zadana do napisania w klasie. 

• Długość pisania w klasie uzależniona jest od formy wypowiedzi, może trwać całą lekcję lub 

tylko część. 

• Wypowiedź pisemna może mieć formę opisu, sprawozdania z wydarzeń, opowiadania, listu, 

projektu, notatki, zaproszenia lub swobodnej wypowiedzi. 

• Uczniowie za zgodą nauczyciela mogą korzystać ze słowników w trakcie pisania. 

• Nauczyciel dokonuje ostatecznej oceny i ją uzasadnia. 
 

 W skład schematu oceny za wypowiedź pisemną wchodzą: 
- poprawność językowa, 

- zgodność z formą, 

- zgodność z tematem, 

- ortografia, 

- zawartość rzeczowa, 

- sposób prezentacji,  
- umiejętność formułowania myśli, 



- bogactwo leksykalne, dobór słownictwa, 

- logiczność i spójność wypowiedzi. 
 

WYPOWIEDŹ USTNA 

• Wypowiedź ustna może mieć formę opisu, sprawozdania lub swobodnej wypowiedzi. 

• Uczniowie za zgodą nauczyciela mogą korzystać ze słowników w trakcie przygotowania się 

do wypowiedzi ustnej. 

• W przypadku wypowiedzi ustnej przygotowywanej na lekcji nauczyciel wyznacza długość 

czasu na jej opracowanie. 

• Nauczyciel dokonuje ostatecznej oceny i ją uzasadnia. 
 

W skład schematu oceny za wypowiedź ustną wchodzą: 
- poprawność językowa, 

- zgodność z formą, 

- zgodność z tematem, 

- poprawność wymowy, 

- zawartość rzeczowa, 

- sposób prezentacji  
- umiejętność formułowania myśli, 
- bogactwo leksykalne, 

- logiczność i spójność wypowiedzi, 

- płynność, 

- długość przekazu. 
 

GŁOŚNE CZYTANIE I ROZUMIENIE 

• Nauczyciel zadaje do nauki głośnego czytania tekst tydzień wcześniej. 

• Nauczyciel prezentuje poprawność przeczytania tekstu i omawia trudniejsze wyrazy. 

• Nauczyciel dokonuje ostatecznej oceny i ją uzasadnia. 
W skład schematu oceny za głośne czytanie wchodzą: 

- poprawność wymowy, 

- płynność, 

- intonacja, 

- w wybranych przypadkach – tłumaczenie. 
 

CICHE CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 

 

Techniki sprawdzające rozumienie tekstu: 
- prawda/fałsz 

- test wielokrotnego wyboru 

- odpowiedzi otwarte na pytania 

- uzupełnianie luk 

- wyszukiwanie w tekście konkretnych informacji. 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

Oceniana jest umiejętność słuchania dla uzyskania konkretnej informacji, a nie poprawność 

językowa. 

 

 



INNE FORMY AKTYWNOŚCI 

 

Za wszelkie zauważalne na lekcji starania: zgłaszanie się do odpowiedzi, pomoc innym w 

zrozumieniu problemu, aktywne uczestnictwo w lekcji, szybkość rozwiązywania problemów, 

systematyczne prowadzenie ćwiczeń, praca dodatkowa uczniowie mogą otrzymywać plusy (3 plusy 

= bdb, 5 plusów = cel). Za przejawy celowego rozpraszania uwagi innych uczniów, jawne 

okazywanie braku chęci do czynnego udziału w zajęciach itp. uczniowie mogą otrzymywać minusy 

(3 minusy = ndst). 

 

W ciągu semestru można zgłosić nieprzygotowanie (zaraz na początku lekcji; odnotowywane w 

dzienniku elektronicznym) bez konsekwencji otrzymania negatywnej oceny. Liczba 

nieprzygotowań w semestrze wynosi 2 dla zajęć odbywających się 1-2 razy w tygodniu i 4 dla zajęć 

odbywających się częściej niż 2 razy w tygodniu. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania nie 

dotyczy zapowiedzianych i wpisanych do dziennika elektronicznego kartkówek oraz sprawdzianów. 

 

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie bez adnotacji w dzienniku zajęć w wyniku nieobecności 

usprawiedliwionej trwającej minimum tydzień. Termin nadrobienia zaległości w tej sytuacji wynosi 

3 dni. Przy nieobecności trwającej dłużej niż 30 dni nauczyciel ma obowiązek indywidualizować 

pracę z uczniem w celu uzupełnienia przez niego braków. 

 

Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych/ćwiczeń: 

- Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie/ćwiczeniach za czas swojej 

nieobecności w szkole. 

- W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku lub 

podkreślić, które partie notatek mogą być pominięte. 

- Nauczyciel może wystawić ocenę za prowadzenie zeszytu (ćwiczeń), biorąc pod uwagę 

następujące elementy: kompletność notatek i estetykę. 

 

3. Możliwości poprawy oceny, nadrobienia zaległości: 

- Zgodnie ze Statutem szkoły uczeń ma 2 tygodnie od rozdania prac na poprawę pracy 

klasowej. 
- Poprawiać można tylko jeden raz, w terminie wskazanym przez nauczyciela. Do dziennika 

wpisane będą wówczas dwie oceny. 
- Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien ją napisać w terminie nie 

przekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 
Formy pomocy uczniom w nadrobieniu zaległości: 

- uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych, 
- pomoc koleżeńska, 
- dodatkowe indywidualne konsultacje z nauczycielem za zgodą rodziców. 

 
4. Ustalanie oceny śródrocznej i końcoworocznej: 

 

Ocena śródroczna i końcoworoczna wynikają z systematycznej, bieżącej pracy ucznia wyrażonej w 

formie ocen cząstkowych za osiągnięcia pisemne, ustne i praktyczne. 
 

• W pierwszej kolejności pod uwagę brane są oceny z prac klasowych (sprawdzianów) i 
kartkówek oraz samodzielne prace ucznia. 

• Stopień śródroczny i końcowy nie jest średnią arytmetyczną stopni zdobytych przez ucznia. 

• Przy ustalaniu oceny końcoworocznej uwzględnia się uzyskana przez ucznia ocenę za 

pierwsze półrocze. 



• Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na podwyższenie 

oceny z przedmiotu. 

• Poprawa przewidywanej oceny klasyfikacyjnej obejmuje materiał leksykalno-gramatyczny  

z całego semestru, a oceny rocznej materiał z całego roku szkolnego 

 i ma formę 45minutowego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzian ten odbywa się w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż 7 dni przed terminem wystawienia 

oceny semestralnej lub rocznej. Sprawdzian obejmuje kryteria na którą uczeń poprawia 

proponowaną ocenę, dlatego też uczeń musi uzyskać przynajmniej 90% punktów. 

6. Sposoby informowania uczniów i rodziców o indywidualnych i zbiorowych osiągnięciach: 

• Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach. 

• Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć, za co i jaką ocenę otrzymał,  

• Uczniów i ich rodziców informuje się o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych poprzez wpis do dziennika elektronicznego oddziału 

co najmniej na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną. O przewidywanej niedostatecznej 

ocenie klasyfikacyjnej rocznej nauczyciel za pośrednictwem wychowawcy oddziału ma 

obowiązek powiadomić pisemnie rodziców ucznia, na zebraniu lub indywidualnie na 

miesiąc przed klasyfikacją roczną. 

• Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych. 

• Zarówno uczeń jak i rodzice mają prawo do obejrzenia prac pisemnych oraz ocen 

cząstkowych w dzienniku. W zależności od potrzeb przeprowadzane są rozmowy 

indywidualne telefoniczne lub osobiste, informujące rodziców o postępach w nauce ich 

dzieci, a także w formie pisemnej. 

 

7. Kryteria na poszczególne oceny:  
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Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 
dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 

STARTER UNIT  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Starter i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Starter i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Starter i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Starter i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
danymi osobowymi, rodziną, 
rozkładem zajęć w planie lekcji w 
szkole. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi, rodziną, rozkładem zajęć 
w planie lekcji w szkole, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi, rodziną, 
rozkładem zajęć w planie lekcji w szkole, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi, rodziną, 
rozkładem zajęć w planie lekcji w szkole, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Starter (w 
tym, m.in. nazwy członków rodziny, 
słownictwo związane ze szkołą, 
nazwy przedmiotów szkolnych i 
miejsc w szkole), czasownik be, 
zaimki osobowe, przymiotniki 
dzierżawcze, dopełniacz ‘s, 
czasownik have got oraz konstrukcję 
There is/There are. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Starter (w tym, m.in. nazwy 
członków rodziny, słownictwo 
związane ze szkołą, nazwy 
przedmiotów szkolnych i miejsc w 
szkole), czasownik be, zaimki 
osobowe, przymiotniki dzierżawcze, 
dopełniacz ‘s, czasownik have got 
oraz konstrukcję There is/There are, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Starter (w tym, m.in. nazwy 
członków rodziny, słownictwo związane 
ze szkołą, nazwy przedmiotów 
szkolnych i miejsc w szkole), czasownik 
be, zaimki osobowe, przymiotniki 
dzierżawcze, dopełniacz ‘s, czasownik 
have got oraz konstrukcję There 
is/There are, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Starter (w tym, m.in. nazwy 
członków rodziny, słownictwo związane 
ze szkołą, nazwy przedmiotów szkolnych 
i miejsc w szkole), czasownik be, zaimki 
osobowe, przymiotniki dzierżawcze, 
dopełniacz ‘s, czasownik have got oraz 
konstrukcję There is/There are, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst w postaci 
opisu swojej szkoły oraz szkoły 
idealnej, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst w postaci, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
upodobaniami i spędzaniem czasu 
wolnego w różnych miejscach i 
formach. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z upodobaniami i 
spędzaniem czasu wolnego w różnych 
miejscach i formach, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami i spędzaniem 
czasu wolnego w różnych miejscach i 
formach, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami i spędzaniem 
czasu wolnego w różnych miejscach i 
formach, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1 (w tym, 
m.in. nazwy czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, 
nazwy miejsc w okolicy 
zamieszkania, łączniki), przysłówki 
częstotliwości, przyimki, czas 
present simple. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in. nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy miejsc w okolicy 
zamieszkania, łączniki), przysłówki 
częstotliwości, przyimki, czas present 
simple, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in. nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy miejsc w okolicy 
zamieszkania, łączniki), przysłówki 
częstotliwości, przyimki, czas present 
simple, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in. nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy miejsc w okolicy 
zamieszkania, łączniki), przysłówki 
częstotliwości, przyimki, czas present 
simple, popełniając bardzo liczne błędy. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń proponuje/sugeruje różne 
formy spędzenia czasu wolnego, 
przyjmuje i odrzuca propozycje i 
sugestie, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń proponuje/sugeruje różne formy 
spędzenia czasu wolnego, przyjmuje i 
odrzuca propozycje i sugestie, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń proponuje/sugeruje różne formy 
spędzenia czasu wolnego, przyjmuje i 
odrzuca propozycje i sugestie, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń proponuje/sugeruje różne formy 
spędzenia czasu wolnego, przyjmuje i 
odrzuca propozycje i sugestie, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
korzystania z telefonu i komputera w 
kontekście relacji rodzinnych, 
różnych form spędzania czasu 
wolnego, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
korzystania z telefonu i komputera w 
kontekście relacji rodzinnych, różnych 
form spędzania czasu wolnego, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
korzystania z telefonu i komputera w 
kontekście relacji rodzinnych, różnych 
form spędzania czasu wolnego, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
korzystania z telefonu i komputera w 
kontekście relacji rodzinnych, różnych 
form spędzania czasu wolnego, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst na temat 
swojego hobby oraz zainteresowań 
swoich znajomych i członków 
rodziny, pisze tekst w postaci 
swojego profilu internetowego, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
swojego hobby oraz zainteresowań 
swoich znajomych i członków rodziny, 
pisze tekst w postaci swojego profilu 
internetowego, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
swojego hobby oraz zainteresowań 
swoich znajomych i członków rodziny, 
pisze tekst w postaci swojego profilu 
internetowego, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
swojego hobby oraz zainteresowań 
swoich znajomych i członków rodziny, 
pisze tekst w postaci swojego profilu 
internetowego, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 
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UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2 (w tym, 
m.in. słownictwo związane z 
komunikowaniem się, nazwy 
urządzeń służące do komunikacji), 
czasy present simple, present 
continuous. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in. słownictwo 
związane z komunikowaniem się, 
nazwy urządzeń służące do 
komunikacji), czasy present simple, 
present continuous, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in. słownictwo 
związane z komunikowaniem się, nazwy 
urządzeń służące do komunikacji), czasy 
present simple, present continuous, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in. słownictwo 
związane z komunikowaniem się, nazwy 
urządzeń służące do komunikacji), czasy 
present simple, present continuous, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi prostą rozmowę 
telefoniczną, ustala wspólne plany, 
reaguje na propozycje i sugestie, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń prowadzi prostą rozmowę 
telefoniczną, ustala wspólne plany, 
reaguje na propozycje i sugestie, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prowadzi prostą rozmowę 
telefoniczną, ustala wspólne plany, 
reaguje na propozycje i sugestie, 
stosując częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prowadzi prostą rozmowę 
telefoniczną, ustala wspólne plany, 
reaguje na propozycje i sugestie, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Opis ludzi, miejsc itp. Uczeń w sposób płynny opisuje 
osoby pokazane na ilustracji, 
uwzględniając czynności przez nich 
wykonywane, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje osoby pokazane na 
ilustracji, uwzględniając czynności 
przez nich wykonywane, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje osoby pokazane na 
ilustracji, uwzględniając czynności przez 
nich wykonywane, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje osoby pokazane na 
ilustracji, uwzględniając czynności przez 
nich wykonywane, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
różnych form komunikowania się 
między ludźmi, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych form komunikowania się 
między ludźmi, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych form komunikowania się między 
ludźmi, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych form komunikowania się między 
ludźmi, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Opis planów i zamierzeń Uczeń w sposób płynny wyraża 
swoje plany i zamierzenia dotyczące 
najbliższej przyszłości i 
planowanych form spędzenia czasu 
wolnego, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża swoje plany i 
zamierzenia dotyczące najbliższej 
przyszłości i planowanych form 
spędzenia czasu wolnego, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia 
dotyczące najbliższej przyszłości i 
planowanych form spędzenia czasu 
wolnego, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia 
dotyczące najbliższej przyszłości i 
planowanych form spędzenia czasu 
wolnego, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst w postaci raportu 
na temat form nauki języków obcych 
w oparciu o przeprowadzoną 
ankietę, list e-mail do znajomego na 
temat spędzania wolnego czasu i 
wspólnych planów wakacyjnych, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst w postaci raportu na 
temat form nauki języków obcych w 
oparciu o przeprowadzoną ankietę, list 
e-mail do znajomego na temat 
spędzania wolnego czasu i wspólnych 
planów wakacyjnych, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci raportu na 
temat form nauki języków obcych w 
oparciu o przeprowadzoną ankietę, list 
e-mail do znajomego na temat 
spędzania wolnego czasu i wspólnych 
planów wakacyjnych, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci raportu na 
temat form nauki języków obcych w 
oparciu o przeprowadzoną ankietę, list e-
mail do znajomego na temat spędzania 
wolnego czasu i wspólnych planów 
wakacyjnych, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

 

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
upodobaniami i preferencjami 
dotyczącymi postaci i wydarzeń 
historycznych. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z upodobaniami i 
preferencjami dotyczącymi postaci i 
wydarzeń historycznych, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami i 
preferencjami dotyczącymi postaci i 
wydarzeń historycznych, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami i preferencjami 
dotyczącymi postaci i wydarzeń 
historycznych, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 3 (w tym, 
m.in. słownictwo związane z historią, 
zwiedzaniem muzeów, 
podróżowaniem), czas past simple, 
czasowniki regularne i nieregularne. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in. słownictwo 
związane z historią, zwiedzaniem 
muzeów, podróżowaniem), czas past 
simple, czasowniki regularne i 
nieregularne, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in. słownictwo 
związane z historią, zwiedzaniem 
muzeów, podróżowaniem), czas past 
simple, czasowniki regularne i 
nieregularne, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in. słownictwo 
związane z historią, zwiedzaniem 
muzeów, podróżowaniem), czas past 
simple, czasowniki regularne i 
nieregularne, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę, w której 
opowiada o minionym weekendzie, 
wyraża opinię i pyta o opinię na 
temat minionych wydarzeń, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń prowadzi rozmowę, w której 
opowiada o minionym weekendzie, 
wyraża opinię i pyta o opinię na temat 
minionych wydarzeń, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prowadzi rozmowę, w której 
opowiada o minionym weekendzie, 
wyraża opinię i pyta o opinię na temat 
minionych wydarzeń, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prowadzi rozmowę, w której 
opowiada o minionym weekendzie, 
wyraża opinię i pyta o opinię na temat 
minionych wydarzeń, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Opis wydarzeń Uczeń w sposób płynny opisuje 
odbytą prawdziwą podróż oraz 
wymyśloną podróż w czasie do 
przeszłości, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje odbytą prawdziwą 
podróż oraz wymyśloną podróż w 
czasie do przeszłości, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje odbytą prawdziwą podróż 
oraz wymyśloną podróż w czasie do 
przeszłości, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje odbytą prawdziwą podróż 
oraz wymyśloną podróż w czasie do 
przeszłości, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst na temat 
wybranego święta lub uroczystości, 
w której uczestniczył, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat wybranego 
święta lub uroczystości, w której 
uczestniczył, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat wybranego 
święta lub uroczystości, w której 
uczestniczył, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat wybranego 
święta lub uroczystości, w której 
uczestniczył, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
wydarzeniami i doświadczeniami z 
przeszłości. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z wydarzeniami i 
doświadczeniami z przeszłości, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wydarzeniami i 
doświadczeniami z przeszłości, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wydarzeniami i 
doświadczeniami z przeszłości, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4 (w tym, 
m.in. czasowniki ruchu, przymiotniki 
i przysłówki opisujące sposób 
wykonywania czynności, słownictwo 
związane z podróżowaniem, nazwy 
zwierząt, łączniki: after, as soon as, 
when, while), czas present 
continuous, past simple i past 
continuous. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in. czasowniki 
ruchu, przymiotniki i przysłówki 
opisujące sposób wykonywania 
czynności, słownictwo związane z 
podróżowaniem, nazwy zwierząt, 
łączniki: after, as soon as, when, 
while), czas present continuous, past 
simple i past continuous, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in. czasowniki 
ruchu, przymiotniki i przysłówki 
opisujące sposób wykonywania 
czynności, słownictwo związane z 
podróżowaniem, nazwy zwierząt, 
łączniki: after, as soon as, when, while), 
czas present continuous, past simple i 
past continuous, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in. czasowniki 
ruchu, przymiotniki i przysłówki opisujące 
sposób wykonywania czynności, 
słownictwo związane z podróżowaniem, 
nazwy zwierząt, łączniki: after, as soon 
as, when, while), czas present 
continuous, past simple i past continuous, 
popełniając bardzo liczne błędy. 
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Opis ludzi, miejsc, czynności itp. Uczeń w sposób płynny opisuje 
osoby pokazane na ilustracji, 
uwzględniając czynności przez nich 
wykonywane, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje osoby pokazane na 
ilustracji, uwzględniając czynności 
przez nich wykonywane, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje osoby pokazane na 
ilustracji, uwzględniając czynności przez 
nich wykonywane, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje osoby pokazane na 
ilustracji, uwzględniając czynności przez 
nich wykonywane, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst w postaci 
opowiadania niesamowitego 
momentu uchwyconego na zdjęciu, 
listu prywatnego na temat wygranej 
w konkursie fotograficznym, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst w postaci 
opowiadania niesamowitego momentu 
uchwyconego na zdjęciu, listu 
prywatnego na temat wygranej w 
konkursie fotograficznym, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci 
opowiadania niesamowitego momentu 
uchwyconego na zdjęciu, listu 
prywatnego na temat wygranej w 
konkursie fotograficznym, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci opowiadania 
niesamowitego momentu uchwyconego 
na zdjęciu, listu prywatnego na temat 
wygranej w konkursie fotograficznym, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5 (w tym, 
m.in. nazwy dyscyplin sportowych, 
nazwy umiejętności, zawodów), 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, czasownik modalny 
can. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in. nazwy 
dyscyplin sportowych, nazwy 
umiejętności, zawodów), przymiotniki 
w stopniu wyższym i najwyższym, 
czasownik modalny can, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in. nazwy 
dyscyplin sportowych, nazwy 
umiejętności, zawodów), przymiotniki w 
stopniu wyższym i najwyższym, 
czasownik modalny can, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in. nazwy dyscyplin 
sportowych, nazwy umiejętności, 
zawodów), przymiotniki w stopniu 
wyższym i najwyższym, czasownik 
modalny can, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń spekuluje, oszacowuje i 
wyraża niepewność w rozmowach o 
światowych rekordach, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń spekuluje, oszacowuje i wyraża 
niepewność w rozmowach o 
światowych rekordach, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń spekuluje, oszacowuje i wyraża 
niepewność w rozmowach o światowych 
rekordach, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń spekuluje, oszacowuje i wyraża 
niepewność w rozmowach o światowych 
rekordach, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
osób, miejsc, przedmiotów itp., 
porównując ze sobą ich różne 
cechy, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
osób, miejsc, przedmiotów itp., 
porównując ze sobą ich różne cechy, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat osób, 
miejsc, przedmiotów itp., porównując ze 
sobą ich różne cechy, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat osób, 
miejsc, przedmiotów itp., porównując ze 
sobą ich różne cechy, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze teksty w postaci 
wiadomości sms z gratulacjami, 
podziękowani za życzenia oraz 
kartki z wakacji itp., nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze teksty w postaci 
wiadomości sms z gratulacjami, 
podziękowani za życzenia oraz kartki z 
wakacji itp., popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze teksty w postaci 
wiadomości sms z gratulacjami, 
podziękowani za życzenia oraz kartki z 
wakacji itp., popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze teksty w postaci wiadomości 
sms z gratulacjami, podziękowani za 
życzenia oraz kartki z wakacji itp., 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

 

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
umiejętnościami i cechami 
charakteru potrzebnymi, aby 
przetrwać w trudnych warunkach. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
umiejętnościami i cechami charakteru 
potrzebnymi, aby przetrwać w 
trudnych warunkach, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z umiejętnościami i cechami 
charakteru potrzebnymi, aby przetrwać 
w trudnych warunkach, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z umiejętnościami i cechami 
charakteru potrzebnymi, aby przetrwać w 
trudnych warunkach, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6 (w tym, 
m.in., nazwy umiejętności, nazwy 
cech charakteru, nazwy sprzętu 
turystycznego i turystycznego), will, 
pierwszy tryb warunkowy, 
czasowniki should/shouldn’t, must i 
mustn’t, tryb rozkazujący. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy 
umiejętności, nazwy cech charakteru, 
nazwy sprzętu turystycznego i 
turystycznego), will, pierwszy tryb 
warunkowy, czasowniki 
should/shouldn’t, must i mustn’t, tryb 
rozkazujący, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy 
umiejętności, nazwy cech charakteru, 
nazwy sprzętu turystycznego i 
turystycznego), will, pierwszy tryb 
warunkowy, czasowniki 
should/shouldn’t, must i mustn’t, tryb 
rozkazujący, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy 
umiejętności, nazwy cech charakteru, 
nazwy sprzętu turystycznego i 
turystycznego), will, pierwszy tryb 
warunkowy, czasowniki should/shouldn’t, 
must i mustn’t, tryb rozkazujący, 
popełniając bardzo liczne błędy. 
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Zachowania społeczne i interakcja Uczeń udziela rad związanych z 
planowaną podróżą w potencjalnie 
trudnych warunkach, tworzy zasady 
dla różnych miejsc, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń udziela rad związanych z 
planowaną podróżą w potencjalnie 
trudnych warunkach, tworzy zasady 
dla różnych miejsc, stosując właściwe 
formy grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela rad związanych z 
planowaną podróżą w potencjalnie 
trudnych warunkach, tworzy zasady dla 
różnych miejsc, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela rad związanych z 
planowaną podróżą w potencjalnie 
trudnych warunkach, tworzy zasady dla 
różnych miejsc, nie stosując właściwych 
form grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst w postaci wpisu 
na blogu, w którym udziela rad i 
instruuje na temat radzenia sobie z 
zadaniami domowymi, list e-mail do 
kolegi, który rozpoczął coś nowego, 
udzielając mu rad i sugestii, wpis na 
blogu po powrocie z obozu 
przetrwania ,nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst w postaci wpisu na 
blogu, w którym udziela rad i instruuje 
na temat radzenia sobie z zadaniami 
domowymi, list e-mail do kolegi, który 
rozpoczął coś nowego, udzielając mu 
rad i sugestii, wpis na blogu po 
powrocie z obozu przetrwania, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci wpisu na 
blogu, w którym udziela rad i instruuje na 
temat radzenia sobie z zadaniami 
domowymi, list e-mail do kolegi, który 
rozpoczął coś nowego, udzielając mu 
rad i sugestii, wpis na blogu po powrocie 
z obozu przetrwania, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci wpisu na 
blogu, w którym udziela rad i instruuje na 
temat radzenia sobie z zadaniami 
domowymi, list e-mail do kolegi, który 
rozpoczął coś nowego, udzielając mu rad 
i sugestii, wpis na blogu po powrocie z 
obozu przetrwania, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

 

UNIT 7 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 7 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 7 (w tym, 
m.in., nazwy gatunków muzycznych, 
nazwy instrumentów muzycznych), 
will, be going to, czas present 
continuous, zaimki. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
gatunków muzycznych, nazwy 
instrumentów muzycznych), will, be 
going to, czas present continuous, 
zaimki, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
gatunków muzycznych, nazwy 
instrumentów muzycznych), will, be 
going to, czas present continuous, 
zaimki, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
gatunków muzycznych, nazwy 
instrumentów muzycznych), will, be going 
to, czas present continuous, zaimki, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prosi o pomoc w organizacji 
różnych przedsięwzięć, oferuje 
swoją pomoc i reaguje na prośby, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń prosi o pomoc w organizacji 
różnych przedsięwzięć, oferuje swoją 
pomoc i reaguje na prośby, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prosi o pomoc w organizacji 
różnych przedsięwzięć, oferuje swoją 
pomoc i reaguje na prośby, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prosi o pomoc w organizacji 
różnych przedsięwzięć, oferuje swoją 
pomoc i reaguje na prośby, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
różnych gatunków muzycznych, 
piosenek i ich tekstów, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych gatunków muzycznych, 
piosenek i ich tekstów, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych gatunków muzycznych, 
piosenek i ich tekstów, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych gatunków muzycznych, piosenek 
i ich tekstów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Opis planów i zamierzeń Uczeń w sposób płynny wyraża 
swoje plany i zamierzenia dotyczące 
następnego roku, zespołu 
muzycznego i innych dziedzin życia, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoje plany i 
zamierzenia dotyczące następnego 
roku, zespołu muzycznego i innych 
dziedzin życia, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia 
dotyczące następnego roku, zespołu 
muzycznego i innych dziedzin życia, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia 
dotyczące następnego roku, zespołu 
muzycznego i innych dziedzin życia, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst w postaci recenzji 
piosenki, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst w postaci recenzji 
piosenki, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci recenzji 
piosenki, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci recenzji 
piosenki, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

 

UNIT 8 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 8 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
lękami i doświadczeniami różnych 
osób dotyczącymi sytuacji lękowych, 
doświadczenia różnych osób 
związane z wypadkami i doznaniem 
urazów. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z lękami i 
doświadczeniami różnych osób 
dotyczącymi sytuacji lękowych, 
doświadczenia różnych osób związane 
z wypadkami i doznaniem urazów, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z lękami i doświadczeniami 
różnych osób dotyczącymi sytuacji 
lękowych, doświadczenia różnych osób 
związane z wypadkami i doznaniem 
urazów, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z lękami i doświadczeniami 
różnych osób dotyczącymi sytuacji 
lękowych, doświadczenia różnych osób 
związane z wypadkami i doznaniem 
urazów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 8 (w tym, 
m.in. nazwy emocji i uczuć, nazwy 
urazów, nazwy dyscyplin 
sportowych, słownictwo związane z 
wypadkami i udzielaniem pierwszej 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in. nazwy emocji 
i uczuć, nazwy urazów, nazwy 
dyscyplin sportowych, słownictwo 
związane z wypadkami i udzielaniem 
pierwszej pomocy, spójniki so i 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in. nazwy emocji i 
uczuć, nazwy urazów, nazwy dyscyplin 
sportowych, słownictwo związane z 
wypadkami i udzielaniem pierwszej 
pomocy, spójniki so i because), 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in. nazwy emocji i 
uczuć, nazwy urazów, nazwy dyscyplin 
sportowych, słownictwo związane z 
wypadkami i udzielaniem pierwszej 
pomocy, spójniki so i because), 
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pomocy, spójniki so i because), 
czasowniki regularne i nieregularne, 
czas present perfect. 

because), czasowniki regularne i 
nieregularne, czas present perfect, 
popełniając nieliczne błędy. 

czasowniki regularne i nieregularne, 
czas present perfect, popełniając liczne 
błędy. 

czasowniki regularne i nieregularne, czas 
present perfect, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń oferuje pomoc i reaguje na 
propozycję pomocy, udziela rady, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń oferuje pomoc i reaguje na 
propozycję pomocy, udziela rady, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń oferuje pomoc i reaguje na 
propozycję pomocy, udziela rady, 
stosując częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń oferuje pomoc i reaguje na 
propozycję pomocy, udziela rady, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Opis wydarzeń Uczeń w sposób płynny opisuje 
swoje doświadczenia związane ze 
strachem i lękiem, opowiada o 
przebytych urazach, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje swoje doświadczenia 
związane ze strachem i lękiem, 
opowiada o przebytych urazach, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje doświadczenia 
związane ze strachem i lękiem, 
opowiada o przebytych urazach, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje doświadczenia 
związane ze strachem i lękiem, opowiada 
o przebytych urazach, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst w postaci listu 
email z opisem wypadku, którego 
doznał, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst w postaci listu email 
z opisem wypadku, którego doznał,, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci listu email z 
opisem wypadku, którego doznał,, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci listu email z 
opisem wypadku, którego doznał,, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

 
 
 


