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Przedmiotowe Zasady Oceniania  
z języka angielskiego 

klasa VIII 

1. Oceniane formy aktywności: 
● odpowiedź ustna; 
●  kartkówka; 
●  sprawdzian; 
●  praca na platformie Insta.ling; 
●  aktywność, praca na lekcji, przygotowanie; 
●  zadanie domowe; 
●  udział w konkursie przedmiotowym; 
●  projekt; 
●  praca w grupie; 
● prace pisemne 
●  zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń; 

 
2. Przygotowanie do lekcji: 

a)  Uczeń ma obowiązek przygotować się na każdą lekcję zarówno pod względem 
wiadomości jak i umiejętności oraz posiadać przy sobie zeszyt przedmiotowy, 
podręcznik, ćwiczenia oraz przybory do pisania. 

b)  Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny dwa razy w 
semestrze, o ile zgłosi ten fakt przed lekcją , to nie ponosi żadnych konsekwencji. Nie 
dotyczy to jednak lekcji, na których nauczyciel zaplanował sprawdzian lub kartkówkę. 

c)  Uczeń zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz 
ćwiczeń, a także do uzupełniania zapisów lekcyjnych w przypadku nieobecności w 
szkole (termin - tydzień). 

d)  Brak zeszytu przedmiotowego lub ćwiczeń w dniu, w którym należało okazać pracę 
domową, traktowany jest jako brak zadania domowego . 

e)  W przypadku nieobecności na jednych lub dwóch kolejnych zajęciach uczeń ma 
obowiązek uzupełnić zeszyt i nadrobić braki w wiadomościach i umiejętnościach już na 
następną lekcję. 

f)  W przypadku dłuższej (co najmniej dwutygodniowej) nieobecności na zajęciach uczeń 
może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, a braki mogą być uzupełniane przez dłuższy 
okres po uzgodnieniu z nauczycielem. 

 
3. Zasady oceniania form aktywności: 
●  Sprawdziany obejmujące większy zakres materiału są zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Nauczyciel zapisuje zapowiadany sprawdzian w terminarzu w dzienniku 
LIBRUS wraz z zakresem materiału, który będzie obejmował sprawdzian. 

●  Sprawdzanie wiadomości i umiejętności ustne lub pisemne bez zapowiedzi (np. kartkówki) 
obejmuje materiał z co najwyżej trzech ostatnich lekcji. 

●  W przypadku nieobecności na sprawdzianie, kartkówce lub odpowiedzi ustnej, uczeń 
powinien zaliczyć wyznaczoną partię materiału w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
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●  Korzystanie z tzw. ściąg lub odpisywanie w trakcie sprawdzianów pisemnych jest 
niedopuszczalne i karane : 

- pierwsza uwaga – obniżeniem oceny o jeden stopień 
- druga uwaga – oceną niedostateczną 
● Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i 

zadań domowych nie prezentowanych na lekcji. W tym celu powinien ustalić dokładny termin 
z nauczycielem. 

● Sprawdzian może być poprawiony w ciągu dwóch tygodni od otrzymania sprawdzonej pracy. 
● Otrzymanie przez ucznia pozytywnej oceny śródrocznej lub rocznej nie jest uwarunkowane 

poprawieniem wszystkich cząstkowych ocen niedostatecznych. 
● Nie przewiduje się zaliczeń śródrocznych (rocznych), tzn. zdawania większych partii materiału 

w celu podwyższenia oceny. 
● Wszystkie oceny znajdujące się w dzienniku są brane pod uwagę. Ocena śródroczna (roczna) 

nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 
● Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny dwa razy w semestrze, 

o ile zgłosi ten fakt przed lekcją , to nie ponosi żadnych konsekwencji. Nie dotyczy to jednak 
lekcji, na których nauczyciel zaplanował sprawdzian lub kartkówkę. 

● Tak zwany „szczęśliwy numerek”, wylosowany w danym dniu przez SU, może być zwolniony 
tylko z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej kartkówki. 

● Każda pisemna forma sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w klasach IV – VIII jest opatrzona 
punktacją. Stosuje się następujące progi: 

1) stopień niedostateczny z plusem otrzymuje uczeń, który uzyska 35% możliwej 
maksymalnej liczby punktów do zdobycia; 
2) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który uzyska 40% możliwej maksymalnej liczby 
punktów do zdobycia; 
3) stopień dopuszczający z plusem otrzymuje uczeń, który uzyska 45% możliwej 
maksymalnej liczby punktów do zdobycia; 
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który uzyskał 50 % możliwej do zdobycia 
liczby punktów, 
5) stopień dostateczny z plusem otrzymuje uczeń, który uzyska 70% możliwej maksymalnej 
liczby punktów do zdobycia; 
6)stopień dobry otrzymuje uczeń, który uzyskał 75% możliwych do zdobycia punktów, 
stopień dobry z plusem otrzymuje uczeń, który uzyska 85% możliwej maksymalnej liczby 
punktów do zdobycia; 
7) stopień bardzo dobry uzyskuje uczeń, który uzyskał 90% możliwej do zdobycia liczby 
punktów, 
8) stopień bardzo dobry z plusem otrzymuje uczeń, który uzyskał 95% możliwej 
maksymalnej liczby punktów do zdobycia; 
9) Stopień celujący uzyskuje uczeń, który uzyskał 100% możliwych do uzyskania liczby 
punktów. 

● Za zajęcie znaczącego miejsca w konkursie językowym uczeń otrzymuje wyróżnienie w 
postaci oceny cząstkowej – celujący. 

● W ocenianiu bieżącym są stosowane elementy oceniania kształtującego. 
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4. Ustalenia dotyczące uczniów, u których stwierdzono trudności w uczeniu się (opinia  poradni 
psychologiczno-pedagogicznej) i którym należy dostosować wymagania do ich indywidualnych 
potrzeb: 

● W sytuacjach trudnych można wydłużyć czas potrzebny na wykonanie prac pisemnych oraz 
odpowiedzi ustnych bądź udzielić dodatkowej pomocy i rady, np. sprawdzając czy dziecko 
rozumie treść poleceń 

● w przypadku dysleksji prace pisemne ( nie ocenia się poziomu graficznego pisma) będą 
sprawdzane z uwzględnieniem większej tolerancji wobec błędów w pisowni, uczeń ma 
możliwość skorzystania w trudnych sytuacjach z dodatkowej pomocy i rady ze strony 
nauczyciela, 

● uczeń będzie zachęcany do wysiłku umysłowego poprzez nagradzanie i docenianie włożonego 
wysiłku w naukę. 

 
5. Wymagania na poszczególne oceny: 

a) stopień celujący 
Uczeń: 

● potrafi bezbłędnie przekazać daną informację; 
● w pełni rozumie treść i sens pytań stawianych mu przez nauczyciela; 
● dysponuje zakresem słownictwa i struktur gramatycznych wykraczającym poza poziom danej 

klasy; 
● rozumie tekst słuchany i pisany oraz potrafi odpowiedzieć na pytania do niego; 
● czyta bardzo płynnie, bezbłędnie wymawiając poszczególne słowa; 
● potrafi samodzielnie napisać krótki tekst bez błędów; 
● potrafi zbudować wypowiedź używając bardzo dobrej intonacji i wymowy; 
● jest bardzo aktywny na zajęciach lekcyjnych; 
● systematycznie i starannie prowadzi podręcznik, ćwiczenia oraz zeszyt przedmiotowy; 
● zawsze odrabia zadania domowe; 
● samodzielnie i twórczo rozwija swoje umiejętności językowe, np. wykonuje dodatkowe 

zadania i pomoce do lekcji, uczestniczy w konkursach językowych; 
b) stopień bardzo dobry 

Uczeń: 
● bardzo dobrze posługuje się językiem, z właściwą wymową oraz intonacją; 
● w pełni rozumie treść i sens pytań stawianych mu przez nauczyciela; 
● zna słownictwo oraz struktury gramatyczne w zakresie programu danej klasy; 
● rozumie tekst słuchany i czytany oraz potrafi odpowiedzieć na pytania do niego; 
● czyta bardzo płynnie, popełniając nieliczne, drobne błędy w wymowie; 
● samodzielnie tworzy krótki tekst z drobnymi błędami; 
● starannie i systematycznie prowadzi podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy; 
● samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia wykonując obowiązkowe zadania oraz 

pomoce do lekcji; 
● bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach; 
c) stopień dobry 

Uczeń: 
● dość dobrze posługuje się językiem popełniając drobne błędy w wymowie oraz intonacji; 
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● odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela; 
● dysponuje dość dużym zasobem słownictwa w zakresie programu danej klasy; 
● rozumie tekst słuchany i czytany, z drobnymi błędami odpowiada na pytania do niego; 
● czyta średnio płynnie, czasami popełniając błędy w wymowie; 
● posiada niewielkie trudności z tworzeniem krótkiego tekstu, popełnia nieliczne błędy; 
● starannie prowadzi podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy; 
● aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 
● systematycznie odrabia zadania domowe; 
d) stopień dostateczny 

Uczeń: 
● posługuje się częściowo poprawnym językiem popełniając widoczne błędy w wymowie oraz 

intonacji; 
● odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela, jego wypowiedzi są mało spójne, nie 

zawsze rozumie treść i sens pytania; 
● posiada ograniczony zasób słownictwa; 
● rozumie niektóre wyrazy i zwroty w wysłuchanym/przeczytanym tekście; 
● czyta średnio płynnie, popełniając poważniejsze błędy w wymowie; 
● posiada trudności z tworzeniem krótkiego tekstu, popełnia dużo błędów; 
● prowadzi podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy popełniając liczne błędy językowe; 
● tylko czasami jest aktywny na zajęciach lekcyjnych; 
● rzadko odrabia zadania domowe; 
e) stopień dopuszczający 

Uczeń: 
● posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów; 
● na zadane pytania odpowiada tylko przy pomocy nauczyciela; 
● posiada bardzo ubogi zakres słownictwa; 
● ma trudności w zrozumieniu wyrazów i zwrotów w tekście słuchanym i czytanym; 
● czyta mało płynnie popełniając dużą ilość błędów w wymowie; 
● ma duże trudności z tworzeniem krótkiego tekstu, popełnia liczne, rażące błędy; 
● prowadzi podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy bardzo niesystematycznie; 
● biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 
● sporadycznie odrabia zadania domowe; 
f) stopień niedostateczny 

Uczeń: 
● nie posługuje się poprawnie językiem; 
● nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi odpowiedzieć na pytanie; 
● posiada bardzo ubogi zakres słownictwa; 
● nie rozumie tekstu słuchanego i czytanego; 
● czyta mało płynnie popełniając rażącą ilość błędów w wymowie; 
● nie potrafi stworzyć krótkiego tekstu; 
● nie prowadzi ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego lub prowadzi bardzo niesystematycznie; 
● nie odrabia zadań domowych; 
● nie jest aktywny na zajęciach lekcyjnych;
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Repetytorium cz. 2                         

KRYTERIA OCENIANIA - klasa 8 
 
 
Człowiek 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu człowiek 
2. czasowniki: to be, to have got  
3. czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Continuous 
4. czasowniki wyrażające czynności i stany 
5. konstrukcje czasownikowe z formą  

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje osoby i 
przedmioty, popełniając liczne błędy 
– zdawkowo opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje sformułowane w języku 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby i 
przedmioty, popełniając dość liczne 
błędy 
– opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość liczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby i 
przedmioty 
– na ogół poprawnie opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając nieliczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 

– właściwie reaguje na polecenia 
– samodzielnie i bezbłędnie 
rozwiązuje wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje 
osoby i przedmioty 
– bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia 
opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
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polskim i obcym – częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje sformułowane 
w języku polskim i obcym 

obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Miejsce zamieszkania 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu miejsce zamieszkania 
2. konstrukcje: there is / there are 
3. przyimki miejsca 
4. liczba mnoga rzeczowników 
5. zaimki wskazujące 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
–poprawnie rozwiązuje niektóre 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje przedmioty i 
miejsca, popełniając liczne błędy 
– zdawkowo opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
popełniając liczne błędy 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje przedmioty 
i miejsca, popełniając dość liczne błędy 
– opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając dość 
liczne błędy 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje 
przedmioty i miejsca 
– na ogół poprawnie opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje przedmioty i 
miejsca 
– bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia 
opinie 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Życie prywatne 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
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WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu życie prywatne  
2. czasy: Past Simple, Present Perfect 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość liczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje sformułowane 
w języku polskim i obcym 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Edukacja 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu edukacja 
2. stopniowanie przymiotników 
3. tworzenie przysłówków od przymiotników 
4. stopniowanie przysłówków 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
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niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opisuje ludzi, przedmioty 
i miejsca 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opowiada o 
czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– częściowo bezbłędnie opisuje ludzi, 
przedmioty i miejsca 
– popełniając dość liczne błędy, 
opowiada o czynnościach, przedstawia 
fakty, wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– na ogół bezbłędnie opisuje ludzi, 
przedmioty i miejsca 
– popełniając nieliczne błędy, opowiada 
o czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, na ogół bezbłędnie uzyskuje 
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– samodzielnie i bezbłędnie i 
szczegółowo opisuje ludzi, przedmioty 
i miejsca 
– samodzielnie i bezbłędnie opowiada 
o czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Świat przyrody 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu świat przyrody 
2. czasowniki modalne: can, must, have to 
3. wyrażania przyszłości: going to, Present Continuous, will 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo opisuje krajobraz oraz 
najpiękniejsze miejsca w Polsce, 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje zwierzęta, 
miejsca i zjawiska, opowiada o 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje zwierzęta, 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje zwierzęta, 
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wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, popełniając liczne 
błędy 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania  
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania  
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Podróżowanie i turystyka 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu podróżowanie i turystyka  
2. czasy przeszłe: Past Continuous, Past Simple 
3. zaimki osobowe 
4. formy dzierżawcze 
5. zaimki zwrotne i wzajemne 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 
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Żywienie 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu żywienie  
2. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
3. tryb rozkazujący 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– zdawkowo, popełniając liczne 
błędy, opisuje przedmioty, 
opowiada o czynnościach, 
przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– częściowo poprawnie opisuje 
przedmioty, opowiada o czynnościach, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo poprawnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– na ogół poprawnie opisuje 
przedmioty, opowiada o czynnościach, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości poprawnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje sformułowane 
w języku polskim i obcym 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– samodzielnie i bezbłędnie opisuje 
przedmioty, opowiada o czynnościach, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Zdrowie 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
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WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu zdrowie 
2. zdania warunkowe 
3. czasownik: should 
4. wyrażanie propozycji i sugestii 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje osoby i 
przedmioty, opowiada o 
czynnościach, przedstawia 
fakty, wyraża i uzasadnia opinie  
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby i 
przedmioty, opowiada o 
czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia opinie  
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby i 
przedmioty, opowiada o 
czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje osoby i 
przedmioty, opowiada o 
czynnościach, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Nauka i technika 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 
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środków 
językowych 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu nauka i technika 
2. strona bierna 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje przedmioty i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
popełniając dość liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat korzystania z 
nowoczesnych technologii, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat wynalazków opisanych w 
tekście, popełniając liczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy wiadomość z prośbą o 
pomoc, opisuje przedmioty, 
przedstawia fakty, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża prośbę, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje przedmioty 
i zjawiska, opowiada o czynnościach, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat korzystania z 
nowoczesnych technologii, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, popełniając 
dość liczne błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat wynalazków 
opisanych w tekście, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, popełniając 
dość liczne błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie wypowiada się 
na temat cytatu, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– korzystając z podręcznika, 
popełniając dość liczne błędy pisze 
wiadomość z prośbą o pomoc, opisuje 
przedmioty, przedstawia fakty, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża prośbę, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat korzystania z 
nowoczesnych technologii, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, popełniając 
nieliczne błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat wynalazków 
opisanych w tekście, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, popełniając 
nieliczne błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– w większości bezbłędnie wypowiada 
się na temat cytatu, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– popełniając nieliczne błędy pisze 
wiadomość z prośbą o pomoc, opisuje 
przedmioty, przedstawia fakty, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża prośbę, stosuje 

– właściwie reaguje na polecenia 
– samodzielnie i bezbłędnie 
rozwiązuje wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat korzystania z nowoczesnych 
technologii, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje upodobania i 
pyta o upodobania rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat wynalazków opisanych w 
tekście, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje upodobania i 
pyta o upodobania rozmówcy 
– samodzielnie bezbłędnie wypowiada 
się na temat cytatu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze 
wiadomość z prośbą o pomoc, opisuje 
przedmioty, przedstawia fakty, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża prośbę, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
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informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje sformułowane 
w języku polskim i obcym 

obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału. 
Sport 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu sport 
2. podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym 
3. czas Past Perfect 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
–poprawnie rozwiązuje niektóre 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje swoje 
doświadczenia związane ze 
sportem, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, wyraża uczucia i emocje, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat sportu, popełniając liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
uczestniczenia w różnych 
wydarzeniach sportowych, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– używając bardzo prostych 
konstrukcji, zdawkowo wyraża i 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje swoje 
doświadczenia związane ze sportem, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia i emocje, popełniając 
dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat sportu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, popełniając 
dość liczne błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie wypowiada się 
na temat uczestniczenia w różnych 
wydarzeniach sportowych, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie  
– używając prostych konstrukcji, 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje swoje 
doświadczenia związane ze sportem, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia i emocje 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sportu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, popełniając 
nieliczne błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– w większości bezbłędnie wypowiada 
się na temat uczestniczenia w różnych 
wydarzeniach sportowych, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– używając poznanych konstrukcji, 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje swoje 
doświadczenia związane ze sportem, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia i emocje 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat sportu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
uczestniczenia w różnych 
wydarzeniach sportowych, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie  
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uzasadnia swoją opinię na temat 
cytatu  
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat uprawiania sportu, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, bardzo 
prostymi zdaniami, popełniając 
liczne błędy pisze krótki e-mail do 
kolegi z Anglii, w którym zdawkowo 
opisuje wydarzenie sportowe, 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat 
niecodziennych sportów, z pomocą 
korzysta ze źródeł informacji w 
języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat cytatu  
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat uprawiania sportu, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
popełniając dość liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, prostymi 
zdaniami, częściowo bezbłędnie pisze e-
mail do kolegi z Anglii, w którym 
opisuje wydarzenie sportowe, 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
niecodziennych sportów, korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat cytatu  
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat uprawiania sportu, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
na ogół bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– prostymi zdaniami, na ogół 
bezbłędnie pisze e-mail do kolegi z 
Anglii, w którym opisuje wydarzenie 
sportowe, przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
niecodziennych sportów, korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– używając złożonych konstrukcji, 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat cytatu  
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat uprawiania sportu, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie pisze e-mail 
do kolegi z Anglii, w którym opisuje 
wydarzenie sportowe, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat 
niecodziennych sportów, samodzielnie 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału. 
Praca 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu praca 
2. pytania pośrednie 
3. mowa zależna 
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UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– bardzo prostymi zdaniami 
wypowiada się na temat drogi do 
szkoły i pracy, popełniając liczne 
błędy 
– używając bardzo prostych 
konstrukcji, wypowiada się na 
temat różnych zawodów, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
cytatu, opisuje upodobania, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie  
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat różnych zawodów, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy pisze krótki wpis na 
blogu, w którym opisuje plany 
związane z pracą, przedstawia 
intencje, marzenia, nadzieje i plany 
na przyszłość, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat drogi do szkoły i pracy, 
popełniając dość liczne błędy 
– używając prostych konstrukcji, 
wypowiada się na temat różnych 
zawodów, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– częściowo poprawnie wypowiada się 
na temat cytatu, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie  
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat różnych zawodów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
popełniając dość liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, częściowo 
bezbłędnie pisze wpis na blogu, w 
którym opisuje plany związane z pracą, 
przedstawia intencje, marzenia, 
nadzieje i plany na przyszłość, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat drogi do szkoły i pracy 
– używając poznanych konstrukcji, 
wypowiada się na temat różnych 
zawodów, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– na ogół poprawnie wypowiada się na 
temat cytatu, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie  
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat różnych zawodów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, na ogół bezbłędnie uzyskuje 
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– w większości bezbłędnie pisze wpis 
na blogu, w którym opisuje plany 
związane z pracą, przedstawia intencje, 
marzenia, nadzieje i plany na 
przyszłość, opisuje upodobania, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje sformułowane 
w języku polskim i obcym 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wypowiada się na temat 
drogi do szkoły i pracy 
– używając złożonych konstrukcji, 
samodzielnie wypowiada się na temat 
różnych zawodów, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– bezbłędnie i szczegółowo 
wypowiada się na temat cytatu, 
opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie  
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat różnych zawodów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze wpis 
na blogu, w którym opisuje plany 
związane z pracą, przedstawia 
intencje, marzenia, nadzieje i plany 
na przyszłość, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału. 
Zakupy i usługi 
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OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu zakupy i usługi 
2. zaimki: one/ones, another, other, the other 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat sklepów, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, opowiada 
o przedmiotach, których nigdy nie 
kupiłby w internecie, opisuje 
przedmioty, wyraża i uzasadnia 
opinie  
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat zwyczajów zakupowych 
członków rodziny, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
wydawania pieniędzy, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając liczne 
błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat chodzenia do restauracji, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat sklepów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
popełniając dość liczne błędy, uzyskuje 
i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– popełniając dość liczne błędy, 
opowiada o przedmiotach, których 
nigdy nie kupiłby w internecie, opisuje 
przedmioty, wyraża i uzasadnia opinie  
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat zwyczajów 
zakupowych członków rodziny, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat wydawania pieniędzy, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając dość 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sklepów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– popełniając nieliczne błędy, opowiada 
o przedmiotach, których nigdy nie 
kupiłby w internecie, opisuje 
przedmioty, wyraża i uzasadnia opinie  
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zwyczajów 
zakupowych członków rodziny, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
na ogół bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat wydawania pieniędzy, wyraża i 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat sklepów, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– szczegółowo i bezbłędnie opowiada 
o przedmiotach, których nigdy nie 
kupiłby w internecie, opisuje 
przedmioty, wyraża i uzasadnia opinie  
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat zwyczajów zakupowych 
członków rodziny, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie wypowiada 
się na temat wydawania pieniędzy, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
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zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat robienia zakupów w 
różnych miejscach, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, pisze krótki wpis na 
forum, w którym prosi o opinię, 
opisuje przedmioty, przedstawia 
fakty, intencje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przekazuje 
informacje, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat zawodów, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat 
robotów, z pomocą korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat chodzenia do 
restauracji, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat robienia zakupów w 
różnych miejscach, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, częściowo 
bezbłędnie pisze wpis na forum, w 
którym prosi o opinię, opisuje 
przedmioty, przedstawia fakty, intencje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
przekazuje informacje, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat zawodów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
robotów, korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat chodzenia do 
restauracji, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat robienia zakupów w 
różnych miejscach, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze wpis na 
forum, w którym prosi o opinię, opisuje 
przedmioty, przedstawia fakty, 
intencje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, przekazuje informacje, stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zawodów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
robotów, korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

na temat chodzenia do restauracji, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat robienia zakupów w różnych 
miejscach, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze wpis 
na forum, w którym prosi o opinię, 
opisuje przedmioty, przedstawia 
fakty, intencje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przekazuje informacje, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat zawodów, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat robotów, 
samodzielnie korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału. 
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Kultura 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu kultura 
2. zdania przydawkowe 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo opowiada o ulubionym 
gatunku muzycznym, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobania, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat ulubionego piosenkarza, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat twórców i ich dzieł, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat dzieł sztuki, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opowiada o 
ulubionym gatunku muzycznym, wyraża 
i uzasadnia opinie i upodobania, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat ulubionego 
piosenkarza, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat twórców i ich dzieł, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat cytatu, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, popełniając dość 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje opowiada 
o ulubionym gatunku muzycznym, 
wyraża i uzasadnia opinie i upodobania  
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat ulubionego 
piosenkarza, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat twórców i ich dzieł, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
na ogół bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat cytatu, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania  

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opowiada o ulubionym 
gatunku muzycznym, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobania  
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat ulubionego piosenkarza, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat twórców i ich dzieł, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia swoje 
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wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, bardzo 
prostymi zdaniami, popełniając 
liczne błędy, pisze bardzo krótki 
wpis na blogu, w którym recenzuje 
ciekawy film, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje informacji, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat dzieł sztuki, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, prostymi 
zdaniami, częściowo bezbłędnie pisze 
krótki wpis na blogu, w którym 
recenzuje ciekawy film, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje informacji, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat dzieł sztuki, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami, na ogół 
bezbłędnie pisze wpis na blogu, w 
którym recenzuje ciekawy film, wyraża 
i uzasadnia opinie, przekazuje 
informacji, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

opinie i upodobania  
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat dzieł sztuki, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie pisze wpis 
na blogu, w którym recenzuje ciekawy 
film, wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacji, stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału.  
Życie społeczne 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu życie społeczne  
2. podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym 
3. zdania okolicznikowe czasu 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat życia na innej planecie, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat życia na innej 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat życia na innej planecie, 
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przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
uzależnień, opisuje zjawiska, 
przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat uzależnień i problemów 
społecznych, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji wypowiada się na temat 
cytatu, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat treści nagrania, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, bardzo 
prostymi zdaniami, popełniając 
liczne błędy, pisze zaproszenie na 
imprezę charytatywną, przedstawia 
fakty, przekazuje informacje, 
zaprasza, zachęca, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– bardzo prostymi zdaniami 
opowiada o bezpieczeństwie w jego 
kraju, wyraża i uzasadnia opinie, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat monitoringu i prawa, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat filmu 
lub serialu o stróżach prawa, z 
pomocą korzysta ze źródeł 

planecie, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat uzależnień, opisuje zjawiska, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, popełniając dość liczne 
błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat uzależnień i 
problemów społecznych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– przy pomocy prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat cytatu, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, popełniając 
dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat treści nagrania, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, prostymi 
zdaniami, popełniając dość liczne błędy, 
pisze zaproszenie na imprezę 
charytatywną, przedstawia fakty, 
przekazuje informacje, zaprasza, 
zachęca, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– prostymi zdaniami opowiada o 
bezpieczeństwie w jego kraju, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat monitoringu i 
prawa, rozpoczyna, prowadzi i kończy 

rozmowie na temat życia na innej 
planecie, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
– prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat uzależnień, opisuje zjawiska, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat uzależnień i 
problemów społecznych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– przy pomocy poznanych konstrukcji 
wypowiada się na temat cytatu, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat treści nagrania, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami, popełniając 
nieliczne błędy pisze zaproszenie na 
imprezę charytatywną, przedstawia 
fakty, przekazuje informacje, zaprasza, 
zachęca, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– prostymi zdaniami opowiada o 
bezpieczeństwie w jego kraju, wyraża i 
uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat monitoringu i 
prawa, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie uzyskuje i 

rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i szczegółowo 
wypowiada się na temat uzależnień, 
opisuje zjawiska, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat uzależnień i problemów 
społecznych, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– przy pomocy złożonych konstrukcji, 
samodzielnie wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat treści nagrania, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie pisze 
zaproszenie na imprezę charytatywną, 
przedstawia fakty, przekazuje 
informacje, zaprasza, zachęca, 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie opowiada o 
bezpieczeństwie w jego kraju, wyraża 
i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat monitoringu i prawa, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
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informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych oraz sformułowane 
w języku polskim i obcym 

rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
filmu lub serialu o stróżach prawa, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku polskim i 
obcym 

przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
filmu lub serialu o stróżach prawa, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat filmu lub 
serialu o stróżach prawa, 
samodzielnie korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału.  
End-of-year-lessons 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

W niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu edukacja  
2. słownictwo z działu kultura 
3. słownictwo z działu praca 
4. słownictwo z działu podróżowanie i turystyka 
5. słownictwo z działu człowiek 
6. słownictwo z działu żywienie 
7. słownictwo z działu życie prywatne 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– zdawkowo, popełniając liczne 
błędy,  wypowiada się na temat 
szkoły średniej, wyraża i uzasadnia 

– często właściwie reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– częściowo poprawnie wypowiada się 
na temat szkoły średniej, wyraża i 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– na ogół poprawnie wypowiada się na 

– właściwie reaguje na polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat szkoły 
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opinie, przypuszczenia 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat szkół 
średnich w okolicy, z pomocą 
korzysta ze źródeł informacji w 
języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat szkół branżowych i 
techników, popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat stylów 
uczenia się innych uczniów, z 
pomocą korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat stylów uczenia się, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat 
ulubionego bohatera historycznego, 
z pomocą korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat czytania książek, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację o tym za czym 
tęsknią ludzie po przeprowadzce do 

uzasadnia opinie, przypuszczenia 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
szkół średnich w okolicy, korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat szkół branżowych i 
techników, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo poprawnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
stylów uczenia się innych uczniów, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat stylów uczenia się, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
ulubionego bohatera historycznego, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat czytania książek, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 

temat szkoły średniej, wyraża i 
uzasadnia opinie, przypuszczenia 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
szkół średnich w okolicy, korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat szkół branżowych i 
techników, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości poprawnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
stylów uczenia się innych uczniów, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat stylów uczenia się, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
ulubionego bohatera historycznego, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat czytania książek, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 

średniej, wyraża i uzasadnia opinie, 
przypuszczenia 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat szkół 
średnich w okolicy, samodzielnie 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat szkół branżowych i 
techników, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat stylów 
uczenia się innych uczniów, 
samodzielnie korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat stylów uczenia się, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat 
ulubionego bohatera historycznego, 
samodzielnie korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat czytania książek, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
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innego kraju, z pomocą korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat powodów 
przeprowadzania się do innego 
kraju, popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat języka 
polskiego, z pomocą korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat zapożyczania obcych słów 
do języka ojczystego, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat mody 
wybranej dekady XX wieku, z 
pomocą korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat mody, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat 
niezdrowego jedzenia, z pomocą 
korzysta ze źródeł informacji w 
języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-

– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację o tym za 
czym tęsknią ludzie po przeprowadzce 
do innego kraju, korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat powodów 
przeprowadzania się do innego kraju, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
języka polskiego, korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat zapożyczania 
obcych słów do języka ojczystego, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
mody wybranej dekady XX wieku, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat mody, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, częściowo 
poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 

upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację o tym za 
czym tęsknią ludzie po przeprowadzce 
do innego kraju, korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat powodów 
przeprowadzania się do innego kraju, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
języka polskiego, korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zapożyczania 
obcych słów do języka ojczystego, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
mody wybranej dekady XX wieku, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat mody, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, w większości 
poprawnie uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację o tym za czym 
tęsknią ludzie po przeprowadzce do 
innego kraju, samodzielnie korzysta 
ze źródeł informacji w języku obcym 
za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat powodów przeprowadzania 
się do innego kraju, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat języka 
polskiego, samodzielnie korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat zapożyczania obcych słów 
do języka ojczystego, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat mody 
wybranej dekady XX wieku, 
samodzielnie korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat mody, rozpoczyna, prowadzi 
i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie uzyskuje i 
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komunikacyjnych 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat niezdrowego jedzenia i 
wyrzucania żywności, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się współdziałać w grupie, 
tworzy prezentację na temat bycia 
sławną osobą przez jeden dzień, z 
pomocą korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat celebrytów, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
niezdrowego jedzenia, korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat niezdrowego 
jedzenia i wyrzucania żywności, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
bycia sławną osobą przez jeden dzień, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat celebrytów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
częściowo poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
niezdrowego jedzenia, korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat niezdrowego 
jedzenia i wyrzucania żywności, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na temat 
bycia sławną osobą przez jeden dzień, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat celebrytów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, w 
większości poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje sformułowane 
w języku polskim i obcym 

przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat 
niezdrowego jedzenia, samodzielnie 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat niezdrowego jedzenia i 
wyrzucania żywności, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie współdziała w grupie, 
tworzy prezentację na temat bycia 
sławną osobą przez jeden dzień, 
samodzielnie korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat celebrytów, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test końcowy. 
 


