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KRYTERIA OCEN 

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

Uczeń otrzymuje oceny za: 

a/ odpowiedź ustną, która obejmuje 1-5 tematów lekcyjnych lub z ustalonego przez nauczyciela zakresu materiału, 

b/ kartkówkę –odpowiedź pisemna z 1-5 ostatnich lekcji (może być niezapowiedziana), 

c/ pracę klasową/test/sprawdzian obejmujące większy zakres materiału, np. jeden dział, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

 -  Termin sprawdzianu nauczyciel wpisuje do dziennika. 

 -  Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.  

 - Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona dłuższa niż 3 dni) po powrocie powinien go zaliczyć w terminie i w formie uzgodnionej z 

nauczycielem. 

 -  W przypadku długiej usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach, spowodowanej sytuacją losową, uczeń ma prawo do nadrobienia zaległych form podlegających 

sprawdzaniu w warunkach uzgodnionych z nauczycielem. 

 - W sytuacji, kiedy uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność  nieusprawiedliwiona lub usprawiedliwiona 1-3 dni) nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi i w wybranej 

formie sprawdzić przewidziane sprawdzianem wiadomości i  

umiejętności ucznia. 

  -  Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności  

 -  Stwierdzenie faktu odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu może być podstawą wystawienia oceny niedostatecznej. 

d/ udział w konkursach językowych 

 

DODATKOWO uczeń może otrzymać oceny za: 

-wykonanie pracy domowej (nie odrobienie pracy domowej może być podstawą do wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu), 

-aktywność w czasie lekcji,  

-inne formy sprawdzające jego wiedzę określone przez nauczyciela np.: prezentacje ustne, projekty 

 

Oceny z testów oraz sprawdzianów ustalane są według następującej skali procentowej: 

 

100% -99% celujący 

98%  -91% bardzo dobry 

90%- 85% + dobry 

84%- 75% dobry 



74%- 70% + dostateczny 

69%- 60% dostateczny 

59% -50% dopuszczający   49% - 0% niedostateczny 

 

 

WAGA OCEN: 

Sesja – 4 

Sprawdzian -3 

Kartkówka – 2 

Odpowiedź – 2 

Aktywność – 1 

Zadanie domowe – 1 

Ćwiczenia praktyczne – 1 

Prezentacja/referat   - 1 

 

Ocena ma charakter jawny. 

Nauczyciel uzasadnia ocenę na życzenie danego ucznia. 

Termin poprawy pisemnej przez nauczyciela -14 dni 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który: 

*opanował wszystkie treści podstawy programowej 

*posiadł wiedzę i umiejętności  wykraczające poza program nauczania i twórczo rozwija swoje zainteresowania 

*wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

* osiąga sukcesy w konkursach (zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego) lub posiada inne porównywalne osiągnięcia 

* zdał egzamin zewnętrzny co najmniej na poziomie FCE i otrzymał ocenę A lub B, jest laureatem olimpiady z j. angielskiego,  równocześnie spełniając wymagania w szkole 

na ocenę bardzo dobrą 

Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który: 

*bardzo dobrze rozumie sens różnorodnych tekstów i rozmów, wydobywa z nich kluczowe informacje i przekształca je w formę pisemną 

*dysponuje dużym zakresem słownictwa i potrafi z powodzeniem przekazać swoje myśli, w naturalny sposób zabiera głos w rozmowie 

*swobodnie omawia tematy codzienne i te o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym, bardzo dobrze operuje strukturami prostymi i złożonymi w mowie i piśmie  

Ocenę dobrą może uzyskać uczeń, który: 

*bez problemu rozumie polecenia nauczyciela 



*potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji, czy też sens różnorodnych tekstów i rozmów i przekształcić je w formę pisemną 

*zazwyczaj używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania 

*posługuje się w miarę poprawnym językiem, wypowiadając się na tematy codzienne i niektóre tematy o charakterze bardziej złożonym 

*poprawnie stosuje złożone struktury i słownictwo w mowie i piśmie 

Ocenę dostateczną  

może uzyskać uczeń, który: 

*potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 

*potrafi czasem zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, wydobyć z nich część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną 

*na ogół używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania, choć niewiele o charakterze złożonym/abstrakcyjnym 

*potrafi napisać zadanie zawierające proste struktury i słownictwo 

Ocenę dopuszczającą może uzyskać uczeń, który: 

*potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela 

*potrafi sporadycznie zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, wydobyć z nich kilka kluczowych informacji i przekształcić je 

w formę pisemną 

*z trudnościami przekazuje wiadomość posługując się niedużą ilością struktur prostych w mowie i piśmie 

*dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa 

*z trudnościami omawia codzienne tematy, ale rzadko te o charakterze złożonym/abstrakcyjnym 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej 

podstawie programowej a braki w wiadomościach 

i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę. Uczeń nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

Szczegółowe kryteria oceniania dla oceny niedostatecznej: 

-wypowiedź ustna: całkowicie niepoprawna konstrukcja wypowiedzi; uboga treść i słownictwo; brak opanowania podstawowej leksyki; 

nieprawidłowe użycie struktur składniowych; rażące błędy językowe uniemożliwiające porozumiewanie się; brak płynności wypowiedzi; niepoprawna wymowa i intonacja, 

- wypowiedź pisemna: wypowiedź pozbawiona elementów określonych w poleceniu; znaczne odstępstwa od tematu lub praca nie na temat, niezgodna z założoną formą; 

wypowiedź niespójna, nie na temat; uboga treść i słownictwo; częste powtórzenia; rażące błędy gramatyczne, ortograficzne  i interpunkcyjne  

 
 
 
 
 
 
 
 



Headway Upper Intermediate 5th ed. 

Kryteria oceny 
 

UNIT 1 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ (2018) 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1 (w tym m.in. 
określenia czasu, wyrażenia 
nieformalne, słownictwo związane z 
niecodziennymi wydarzeniami, 
rzeczowniki i przymiotniki złożone); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasami teraźniejszymi, 
przeszłymi i przyszłymi; właściwie 
stosuje czasowniki posiłkowe: be, do, 
have, stronę bierną w rożnych czasach  
oraz odpowiednio stopniuje 
przymiotnik. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
1 (w tym m.in. określenia czasu, 
wyrażenia nieformalne, słownictwo 
związane z niecodziennymi 
wydarzeniami, rzeczowniki i przymiotniki 
złożone); na ogół poprawnie posługuje 
się czasami teraźniejszymi, przeszłymi i 
przyszłymi; właściwie stosuje czasowniki 
posiłkowe: be, do, have, stronę bierną w 
rożnych czasach  oraz odpowiednio 
stopniuje przymiotnik, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym 
m.in. określenia czasu, wyrażenia 
nieformalne, słownictwo związane z 
niecodziennymi wydarzeniami, 
rzeczowniki i przymiotniki złożone); nie 
zawsze poprawnie posługuje się 
czasami teraźniejszymi, przeszłymi i 
przyszłymi; właściwie stosuje czasowniki 
posiłkowe: be, do, have, stronę bierną w 
rożnych czasach  oraz stopniuje 
przymiotnik, popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału 1 (w tym m.in. określenia czasu, 
wyrażenia nieformalne, słownictwo 
związane z niecodziennymi 
wydarzeniami, rzeczowniki i przymiotniki 
złożone); popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasów 
teraźniejszych, przeszłych i przyszłych; 
stosuje czasowniki posiłkowe: be, do, 
have, stronę bierną w rożnych czasach  
oraz stopniuje przymiotnik, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące niecodziennych 
wydarzeń, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie uzupełnia tabelę na 
temat osób tęskniących za domem 
oraz odpowiada na pytania. 

 

Uczeń określa główną myśl wypowiedzi 
oraz znajduje w tekście informacje 
dotyczące niecodziennych wydarzeń, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie uzupełnia tabelę na temat 
osób tęskniących za domem oraz 
odpowiada na pytania. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące 
niecodziennych wydarzeń, popełniając 
dość liczne błędy; uzupełniając tabelę na 
temat osób tęskniących za domem, 
odpowiadając na pytania popełnia liczne 
błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
wypowiedzi oraz z trudem znajduje w 
tekście informacje dotyczące 
niecodziennych wydarzeń, popełnia przy 
tym liczne błędy; uzupełniając tabelę na 
temat osób tęskniących za domem oraz 
odpowiadając na pytania popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa główną myśl tekstu 
oraz znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących podróżowania; 
poprawnie wskazuje zdania prawdziwe 
i fałszywe oraz odpowiada na pytania. 

Uczeń określa główną myśl tekstu oraz 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących podróżowania, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe oraz odpowiada na pytania. 

Uczeń określa główną myśl tekstu oraz 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących podróżowania, 
popełniając liczne błędy; wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe oraz 
odpowiadając na pytania, popełnia 
liczne błędy. 

Uczeń określa główną myśl tekstu oraz 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących podróżowania, popełniając 
bardzo liczne błędy; wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe oraz odpowiadając 
na pytania, popełnia bardzo liczne błędy. 



Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny pyta i udziela 
informacji na temat czynności 
codziennych oraz czynności 
wykonywanych w przeszłości, 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń pyta i udziela informacji na temat 
czynności codziennych oraz czynności 
wykonywanych w przeszłości, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń pyta i udziela informacji na temat 
czynności codziennych oraz czynności 
wykonywanych w przeszłości, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie pyta i udziela informacji 
na temat czynności codziennych oraz 
czynności wykonywanych w przeszłości, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
prowadzenie rozmowy 
 

 

Uczeń w sposób płynny rozpoczyna, 
prowadzi i podtrzymuje rozmowę; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń rozpoczyna, prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę, popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na ogół 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń rozpoczyna, prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę, popełniając 
liczne błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie rozpoczyna, prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie swoich doświadczeń, 
pytanie o pozwolenie i udzielanie 
zgody, udzielanie rad 
 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
opisuje swoje doświadczenia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, opisuje 
ilustracje, wypowiada się na temat 
poznawania swojej przeszłości, 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń wyraża i opisuje swoje 
doświadczenia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, opisuje ilustracje, 
wypowiada się na temat poznawania 
swojej przeszłości, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i opisuje swoje 
doświadczenia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, opisuje ilustracje, 
wypowiada się na temat poznawania 
swojej przeszłości, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża i opisuje swoje 
doświadczenia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, opisuje ilustracje, wypowiada się 
na temat poznawania swojej przeszłości, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
wiadomość email, notatka, wpis 
na forum 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wiadomość email na temat siebie, 
swojej rodziny, zainteresowań, itp., nie 
popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wiadomość email na temat siebie, swojej 
rodziny, zainteresowań, itp., popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wiadomość email na temat siebie, swojej 
rodziny, zainteresowań, itp., popełniając 
błędy językowe, które częściowo 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 
stosuje częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wiadomość email na temat siebie, swojej 
rodziny, zainteresowań, itp., zbudowaną z 
trudnych do powiązania fragmentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 2  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 2 (w tym m.in. 
przymiotniki określające emocje, 
zwroty wykorzystywane w liście 
formalnym, wyrazy bliskoznaczne, 
słownictwo związane z 
podróżowaniem, zanieczyszczeniem 
środowiska, wtrącenia i przerywniki w 
wypowiedzi ustnej, kolokacje z make i 
do, przyimki ruchu, zwroty 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 2 (w 
tym m.in. przymiotniki określające 
emocje, zwroty wykorzystywane w liście 
formalnym, wyrazy bliskoznaczne, 
słownictwo związane z podróżowaniem,  
zanieczyszczeniem środowiska, 
wtrącenia i przerywniki w wypowiedzi 
ustnej, kolokacje z make i do, przyimki 
ruchu, zwroty idiomatyczne związane z 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 2 (w tym 
m.in. przymiotniki określające emocje, 
zwroty wykorzystywane w liście 
formalnym, wyrazy bliskoznaczne, 
słownictwo związane z podróżowaniem,  
zanieczyszczeniem środowiska, 
wtrącenia i przerywniki w wypowiedzi 
ustnej, kolokacje z make i do, przyimki 
ruchu, zwroty idiomatyczne związane z 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 2 (w tym m.in. przymiotniki 
określające emocje, zwroty 
wykorzystywane w liście formalnym, 
wyrazy bliskoznaczne, słownictwo 
związane z podróżowaniem,  
zanieczyszczeniem środowiska, 
wtrącenia i przerywniki w wypowiedzi 
ustnej, kolokacje z make i do, przyimki 



idiomatyczne związane z 
podróżowaniem i turystyką); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasami past simple, 
present perfect simple i present perfect 
continuous, stosuje konstrukcję have 
something done. 

podróżowaniem i turystyką); posługuje 
się czasami past simple, present perfect 
simple i present perfect continuous, 
stosuje konstrukcję have something 
done, popełniając nieliczne błędy. 

podróżowaniem i turystyką); posługuje 
się czasami past simple, present perfect 
simple i present perfect continuous, 
stosuje konstrukcję have something 
done, popełniając liczne błędy. 

ruchu, zwroty idiomatyczne związane z 
podróżowaniem i turystyką); popełnia 
bardzo liczne błędy w konstrukcji i 
zastosowaniu czasów past simple, 
present perfect simple i present perfect 
continuous, stosuje konstrukcję have 
something done, popełniając bardzo 
liczne błędy.  

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl oraz 
znajduje w tekście informacje 
dotyczące odwiedzania różnych miejsc 
na świecie, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie dobiera osoby do 
pytań oraz uzupełnia luki w zdaniach. 

Uczeń określa główną myśl oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
odwiedzania różnych miejsc na świecie, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie dobiera osoby do pytań oraz 
uzupełnia luki w zdaniach. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące odwiedzania 
różnych miejsc na świecie, popełniając 
dość liczne błędy; dobierając osoby 
pytań oraz uzupełniając luki w zdaniach, 
popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
oraz z trudem znajduje w tekście 
informacje dotyczące odwiedzania 
różnych miejsc na świecie, popełnia przy 
tym liczne błędy; dobierając osoby do 
pytań oraz uzupełniając luki w zdaniach, 
popełnia bardzo liczne błędy. 

 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa główną myśl i 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących podróżowania 
oraz ekologii; bezbłędnie odpowiada 
na pytania oraz wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe. 

Uczeń określa główną myśl i znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących podróżowania oraz 
ekologii; na ogół poprawnie odpowiada 
na pytania oraz wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl i znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
podróżowania oraz ekologii, popełniając 
liczne błędy; często błędnie odpowiada 
na pytania oraz wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl i 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących podróżowania oraz ekologii, 
popełniając bardzo liczne błędy; bardzo 
często błędnie odpowiada na pytania oraz 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opis ludzi, miejsc  

Uczeń w sposób płynny opisuje 
ilustrację dotyczącą podróżowania, 
stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

 

Uczeń opisuje ilustrację dotyczącą 
podróżowania i, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne; nieliczne błędy 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje ilustrację dotyczącą 
podróżowania i, stosując dość 
ograniczone słownictwo i struktury 
gramatyczne; liczne błędy językowe 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń opisuje ilustrację dotyczącą 
podróżowania, stosując bardzo 
ograniczoną liczbę słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
odwiedzania różnych miejsc, 
korzystania z upublicznionych opinii na 
ich temat oraz używania plastiku i jego 
wpływu na środowisko, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat odwiedzania różnych miejsc, 
korzystania z upublicznionych opinii na 
ich temat, oraz używania plastiku i jego 
wpływu na środowisko, popełniając 
błędy językowe na ogół niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat odwiedzania różnych miejsc, 
korzystania z upublicznionych opinii na 
ich temat, oraz używania plastiku i jego 
wpływu na środowisko, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat odwiedzania różnych miejsc, 
korzystania z upublicznionych opinii na 
ich temat, oraz używania plastiku i jego 
wpływu na środowisko, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny pyta i 
odpowiada na pytania związane z 
podróżowaniem i odwiedzanymi 
miejscami, ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
związane z podróżowaniem i 
odwiedzanymi miejscami, popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na ogół 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
związane z podróżowaniem i 
odwiedzanymi miejscami, popełniając 
liczne błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
związane z podróżowaniem i 
odwiedzanymi miejscami, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 



Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
wiadomość na forum, notatka 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu z 
reklamacją, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu z 
reklamacją, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu z 
reklamacją, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

 

 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu z 
reklamacją, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 3  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 3 (w tym m.in. 
zwroty i wyrażenia bliskoznaczne, 
słownictwo związane z filmem, książką 
i teatrem, określenia czasu, 
przymiotniki o znaczeniu pozytywnym i 
negatywnym, czasowniki złożone); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się przyimkami oraz 
czasami past simple, past continuous, 
past simple passive, past perfect 
simple,  past perfect continuous w 
stronie czynnej i biernej, tworzy 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
pytania powtarzające i dopytujące. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 3 (w 
tym m.in. zwroty i wyrażenia 
bliskoznaczne, słownictwo związane z 
filmem, książką i teatrem, określenia 
czasu, przymiotniki o znaczeniu 
pozytywnym i negatywnym, czasowniki 
złożone); na ogół poprawnie posługuje 
się przyimkami oraz czasami past 
simple, past continuous, past simple 
passive, past perfect simple,  past 
perfect continuous w stronie czynnej i 
biernej, tworzy pytania powtarzające i 
dopytujące, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 3 (w tym 
m.in. zwroty i wyrażenia bliskoznaczne, 
słownictwo związane z filmem, książką i 
teatrem, określenia czasu, przymiotniki o 
znaczeniu pozytywnym i negatywnym, 
czasowniki złożone); nie zawsze 
poprawnie posługuje się przyimkami 
oraz czasami past simple, past 
continuous, past simple passive, past 
perfect simple,  past perfect continuous 
w stronie czynnej i biernej, tworzy 
pytania powtarzające i dopytujące, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 3 (w tym m.in. zwroty i wyrażenia 
bliskoznaczne, słownictwo związane z 
filmem, książką i teatrem, określenia 
czasu, przymiotniki o znaczeniu 
pozytywnym i negatywnym, czasowniki 
złożone); popełnia bardzo liczne błędy w 
stosowaniu przyimków oraz czasów past 
simple, past continuous, past simple 
passive, past perfect simple,  past perfect 
continuous w stronie czynnej i biernej, 
tworzy pytania powtarzające i dopytujące, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl oraz 
znajduje w tekście informacje 
dotyczące dramatycznych wydarzeń 
oraz wywiadu z dziennikarką; 
poprawnie odpowiada na pytania oraz 
uzupełnia zdania. 

Uczeń określa główną myśl oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
dramatycznych wydarzeń oraz wywiadu 
z dziennikarką, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół poprawnie odpowiada na 
pytania oraz uzupełnia zdania. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące dramatycznych 
wydarzeń oraz wywiadu z dziennikarką, 
a także odpowiada na pytania oraz 
uzupełnia zdania, popełniając dość 
liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
oraz z trudem znajduje w tekście 
informacje dotyczące dramatycznych 
wydarzeń oraz wywiadu z dziennikarką, a 
także odpowiada na pytania oraz 
uzupełnia zdania, popełniając przy tym 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
osób, które imigrowały do Wielkiej 
Brytanii, niecodziennych zdarzeń oraz 
wywiadu z dziennikarką; z łatwością 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących osób, które 
imigrowały do Wielkiej Brytanii, 
niecodziennych zdarzeń oraz wywiadu z 
dziennikarką, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół poprawnie odpowiada na 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących osób, które imigrowały do 
Wielkiej Brytanii, niecodziennych 
zdarzeń oraz wywiadu z dziennikarką, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących osób, 
które imigrowały do Wielkiej Brytanii, 
niecodziennych zdarzeń oraz wywiadu z 
dziennikarką, popełniając bardzo liczne 
błędy; nieudolnie odpowiada na pytania, 



odpowiada na pytania, dopasowuje 
zdania do odpowiedniego tekstu oraz 
uzupełnia luki w tekście. 

pytania, dopasowuje zdania do 
odpowiedniego tekstu oraz uzupełnia 
luki w tekście. 

poprawnie odpowiada na pytania, 
dopasowuje zdania do odpowiedniego 
tekstu oraz uzupełnia luki w tekście. 

dopasowuje zdania do odpowiedniego 
tekstu oraz uzupełnia luki w tekście. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
ilustracje przedstawiające osoby w 
tłumie, osoby wykonujące pracę oraz 
osobę w niebezpiecznej sytuacji; nie 
popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
osoby w tłumie, osoby wykonujące 
pracę oraz osobę w niebezpiecznej 
sytuacji; popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi i stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
osoby w tłumie, osoby wykonujące pracę 
oraz osobę w niebezpiecznej sytuacji; 
stosując mało urozmaicone słownictwo i 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające osoby w tłumie, osoby 
wykonujące pracę oraz osobę w 
niebezpiecznej sytuacji; stosując bardzo 
ograniczoną liczbę słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
wzajemnego szanowania się, filmów, 
książek i przedstawień oraz pracy 
dziennikarzy; nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat wzajemnego szanowania się, 
filmów, książek i przedstawień oraz 
pracy dziennikarzy, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
wzajemnego szanowania się, filmów, 
książek i przedstawień oraz pracy 
dziennikarzy, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat wzajemnego szanowania się, 
filmów, książek i przedstawień oraz pracy 
dziennikarzy, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
relacjonowanie wydarzeń 
 

Uczeń w sposób płynny przekazuje 
informację o wydarzeniach, kontynuuje 
opowiadanie oraz wypowiada się na 
temat wydarzeń w Irlandii Płn.; nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń przekazuje informację o 
wydarzeniach, kontynuuje opowiadanie 
oraz wypowiada się na temat wydarzeń 
w Irlandii Płn., popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń przekazuje informację o 
wydarzeniach, kontynuuje opowiadanie 
oraz wypowiada się na temat wydarzeń 
w Irlandii Płn., popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie przekazuje informację o 
wydarzeniach, kontynuuje opowiadanie 
oraz wypowiada się na temat wydarzeń w 
Irlandii Płn., popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny pyta i 
odpowiada na pytania dotyczące 
nieoczekiwanych wydarzeń oraz 
swoich doświadczeń związanych z  
uczestnictwem w kulturze; nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące nieoczekiwanych wydarzeń 
oraz swoich doświadczeń związanych z  
uczestnictwem w kulturze; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące nieoczekiwanych wydarzeń 
oraz swoich doświadczeń związanych z  
uczestnictwem w kulturze, popełniając 
dość liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

 

Uczeń nieudolnie pyta i odpowiada na 
pytania dotyczące nieoczekiwanych 
wydarzeń oraz swoich doświadczeń 
związanych z  uczestnictwem w kulturze, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
znacznie zakłócają komunikację. 

Reagowanie ustne – okazywanie 
zainteresowania  

Uczeń w sposób swobodny wyraża 
zainteresowanie i zdziwienie w 
sytuacjach związanych z 
przeprosinami, wakacjami, brakiem 
pieniędzy oraz oczekiwaniem w korku; 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża zainteresowanie i 
zdziwienie w sytuacjach związanych z 
przeprosinami, wakacjami, brakiem 
pieniędzy oraz oczekiwaniem w korku; 
nieliczne popełnione błędy językowe na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń wyraża zainteresowanie i 
zdziwienie w sytuacjach związanych z 
przeprosinami, wakacjami, brakiem 
pieniędzy oraz oczekiwaniem w korku; 
popełniając dość liczne błędy językowe, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

 

Uczeń nieudolnie wyraża zainteresowanie 
i zdziwienie w sytuacjach związanych z 
przeprosinami, wakacjami, brakiem 
pieniędzy oraz oczekiwaniem w korku; 
popełniając liczne błędy językowe, które 
znacznie zakłócają komunikację. 



Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
opowiadanie 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
opowiadania na temat 
niebezpiecznego zdarzenia; nie 
popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
opowiadania na temat niebezpiecznego 
zdarzenia; popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
opowiadania na temat niebezpiecznego 
zdarzenia; popełniając błędy, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów wypowiedź pisemną w formie 
opowiadania na temat niebezpiecznego 
zdarzenia; popełniając błędy, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń parafrazuje zdania i fragmenty 
zdań; stosuje odpowiedni zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji. 

Uczeń na ogół parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań; stosuje zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub w 
niewielkim stopniu zakłócające 
komunikację. 

 

 

Uczeń z pewną trudnością parafrazuje 
zdania i fragmenty zdań; stosuje 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

UNIT 4 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 4 (w tym m.in. 
rzeczowniki nazywające osoby, wyrazy 
bliskoznaczne, antonimy, zwroty i 
wyrażenia grzecznościowe); 
poprawnie stosuje czasy przeszłe, 
pytania o podmiot, pytania pośrednie, 
pytania przeczące, pytania rozłączne, 
pytania wyjaśniające, pytania ze 
słowem posiłkowym, konstrukcję 
question tags oraz spójniki w zdaniach 
złożonych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 4 (w 
tym m.in. rzeczowniki nazywające 
osoby, wyrazy bliskoznaczne, antonimy, 
zwroty i wyrażenia grzecznościowe); na 
ogół poprawnie stosuje czasy przeszłe, 
pytania o podmiot, pytania pośrednie, 
pytania przeczące, pytania rozłączne, 
pytania wyjaśniające, pytania ze słowem 
posiłkowym, konstrukcję question tags 
oraz spójniki w zdaniach złożonych, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 4 (w tym 
m.in. rzeczowniki nazywające osoby, 
wyrazy bliskoznaczne, antonimy, zwroty 
i wyrażenia grzecznościowe); nie 
zawsze poprawnie stosuje czasy 
przeszłe, pytania o podmiot, pytania 
pośrednie, pytania przeczące, pytania 
rozłączne, pytania wyjaśniające, pytania 
ze słowem posiłkowym, konstrukcję 
question tags oraz spójniki w zdaniach 
złożonych, popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 4 (w tym m.in. rzeczowniki 
nazywające osoby, wyrazy 
bliskoznaczne, antonimy, zwroty i 
wyrażenia grzecznościowe); stosuje 
czasy przeszłe, pytania o podmiot, 
pytania pośrednie, pytania przeczące, 
pytania rozłączne, pytania wyjaśniające, 
pytania ze słowem posiłkowym, 
konstrukcję question tags oraz spójniki w 
zdaniach złożonych, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu 
 

 

Uczeń określa główną myśl, kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące niezręcznych 
sytuacji oraz mówienia nieprawdy, nie 
popełniając większych błędów; 
poprawnie dobiera wypowiedzi do 

Uczeń określa główną myśl, kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące niezręcznych 
sytuacji oraz mówienia nieprawdy, 
popełniając nieliczne błędy; w miarę 
poprawnie dobiera wypowiedzi do 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl, kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
niezręcznych sytuacji oraz mówienia 
nieprawdy; dobiera wypowiedzi do 
ilustracji, odpowiada na pytania oraz 

Uczeń z trudnością określa główną myśl, 
kontekst sytuacyjny oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące 
niezręcznych sytuacji oraz mówienia 
nieprawdy; dobiera wypowiedzi do 
ilustracji, odpowiada na pytania oraz 



ilustracji, odpowiada na pytania oraz 
uzupełnia notatki. 

ilustracji, odpowiada na pytania oraz 
uzupełnia notatki. 

uzupełnia notatki, popełniając dość 
liczne błędy;  

uzupełnia notatki, popełniając liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
nieprawdziwych wydarzeń; z łatwością 
odpowiada na pytania oraz ustnie 
przekazuje przeczytane informacje. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących nieprawdziwych 
wydarzeń; na ogół poprawnie 
odpowiada na pytania oraz ustnie 
przekazuje przeczytane informacje. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących nieprawdziwych wydarzeń, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie odpowiada na pytania oraz 
ustnie przekazuje przeczytane 
informacje. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
nieprawdziwych wydarzeń, popełniając 
bardzo liczne błędy; z trudnością 
odpowiada na pytania oraz ustnie 
przekazuje przeczytane informacje. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
mówienia nieprawdy, dotrzymywania 
tajemnic, upubliczniania 
nieprawdziwych wiadomości oraz 
zapobieganiu temu; nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat dotrzymywania tajemnic, 
upubliczniania nieprawdziwych 
wiadomości oraz zapobieganiu temu; 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
dotrzymywania tajemnic, upubliczniania 
nieprawdziwych wiadomości oraz 
zapobieganiu temu; popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat dotrzymywania tajemnic, 
upubliczniania nieprawdziwych 
wiadomości oraz zapobieganiu temu; 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opis ilustracji 
 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenie historyczne oraz osoby w 
dwuznacznych sytuacjach; nie 
popełniając większych błędów,  
stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatycznej. 

Uczeń opisuje wydarzenie historyczne 
oraz osoby w dwuznacznych sytuacjach, 
stosując dość urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wydarzenie historyczne 
oraz osoby w dwuznacznych sytuacjach, 
stosując mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje wydarzenie 
historyczne oraz osoby w dwuznacznych 
sytuacjach, stosując bardzo ograniczoną 
liczbę słów i wyrażeń, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania 
i fragmenty zdań; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń na ogół interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań; stosuje zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub w 
niewielkim stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń z pewną trudnością interpretuje 
znaczenie wskazanego cytatu, 
parafrazuje zdania i fragmenty zdań; 
stosuje ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
uzyskiwanie informacji 

Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę na temat wydarzeń 
prawdziwych i nieprawdziwych; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
wydarzeń prawdziwych i 
nieprawdziwych, popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
wydarzeń prawdziwych i 
nieprawdziwych, popełniając liczne 
błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat wydarzeń prawdziwych i 
nieprawdziwych, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację. 



Reagowanie ustne – wyrażanie 
prośby, zgadzania się oraz 
odmowa 

Uczeń w sposób płynny wyraża prośbę 
związaną z codziennym sytuacjami, 
zgadza się lub odmawia; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń wyraża prośbę związaną z 
codziennym sytuacjami, zgadza się lub 
odmawia, popełniając nieliczne błędy 
językowe, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń wyraża prośbę związaną z 
codziennym sytuacjami, zgadza się lub 
odmawia, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie wyraża prośbę 
związaną z codziennym sytuacjami, 
zgadza się lub odmawia, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej –
notatka 

Uczeń tworzy krótki tekst na temat 
wykonywanych przez siebie czynności, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy krótki tekst na temat 
wykonywanych przez siebie czynności, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy krótki tekst na temat 
wykonywanych przez siebie czynności, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy krótki tekst na temat 
wykonywanych przez siebie czynności, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 5  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 5 (w tym m.in. 
różnorodne sposoby użycia słowa 
thing w zdaniach, zwroty i wyrażenia 
stosowane w dokumentach 
aplikacyjnych, czasowniki złożone z 
take i put, wyrażenia z take i put, 
rozdzielne i nierozdzielne phrasal 
verbs, zwroty i wyrażenia 
charakterystyczne dla rozmów 
telefonicznych); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się czasami 
przyszłymi; poprawnie stosuje pytania 
typu – nieprawdaż? oraz spójniki w 
zdaniach o przyszłości when, untill, as 
soon as. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 5 (w 
tym m.in. różnorodne sposoby użycia 
słowa thing w zdaniach, zwroty i 
wyrażenia stosowane w dokumentach 
aplikacyjnych, czasowniki złożone z take 
i put, wyrażenia z take i put, rozdzielne i 
nierozdzielne phrasal verbs, zwroty i 
wyrażenia charakterystyczne dla 
rozmów telefonicznych); poprawnie 
stosuje czasy przyszłymi; poprawnie 
stosuje pytania typu – nieprawdaż? oraz 
spójniki w zdaniach o przyszłości when, 
untill, as soon as, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 5 (w tym 
m.in. różnorodne sposoby użycia słowa 
thing w zdaniach, zwroty i wyrażenia 
stosowane w dokumentach 
aplikacyjnych, czasowniki złożone z take 
i put, wyrażenia z take i put, rozdzielne i 
nierozdzielne phrasal verbs, zwroty i 
wyrażenia charakterystyczne dla 
rozmów telefonicznych); nie zawsze 
poprawnie posługuje się poznanymi 
posługuje się czasami przyszłymi; 
stosuje pytania typu – nieprawdaż? oraz 
spójniki w zdaniach o przyszłości when, 
untill, as soon as, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 5 (w tym m.in. różnorodne sposoby 
użycia słowa thing w zdaniach, zwroty i 
wyrażenia stosowane w dokumentach 
aplikacyjnych, czasowniki złożone z take i 
put, wyrażenia z take i put, rozdzielne i 
nierozdzielne phrasal verbs, zwroty i 
wyrażenia charakterystyczne dla rozmów 
telefonicznych); popełnia bardzo liczne 
błędy w posługiwaniu się czasami 
przyszłymi; stosuje pytania typu – 
nieprawdaż? oraz spójniki w zdaniach o 
przyszłości when, untill, as soon as, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl 
wypowiedzi, określa kontekst 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące przyszłych 
planów, wydarzeń oraz przepowiedni 
wróżbity, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie dobiera osoby do 
wypowiedzi, porządkuje ilustracje 
zgodnie z treścią, odpowiada na 

Uczeń określa główną myśl wypowiedzi, 
określa kontekst wypowiedzi oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
przyszłych planów, wydarzeń oraz 
przepowiedni wróżbity, popełniając 
nieliczne błędy; w miarę poprawnie 
dobiera osoby do wypowiedzi, 
porządkuje ilustracje zgodnie z treścią, 
odpowiada na pytania oraz uzupełnia 
luki w zdaniach. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi, określa 
kontekst wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące przyszłych 
planów, wydarzeń oraz przepowiedni 
wróżbity; dobiera osoby do wypowiedzi, 
porządkuje ilustracje zgodnie z treścią, 
odpowiada na pytania oraz uzupełnia 
luki w zdaniach, popełniając dość liczne 
błędy.  

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi 
oraz znajduje w tekście informacje 
dotyczące przyszłych planów, wydarzeń 
oraz przepowiedni wróżbity i; dobiera 
osoby do wypowiedzi, porządkuje 
ilustracje zgodnie z treścią, odpowiada na 
pytania oraz uzupełnia luki w zdaniach, 
popełnia przy tym liczne błędy. 



pytania oraz uzupełnia luki w 
zdaniach. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekście dotyczącym stylu 
życia różnych pokoleń; z łatwością 
odpowiada na pytania oraz ustnie 
przekazuje przeczytane informacje. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekście dotyczącym stylu życia różnych 
pokoleń; na ogół poprawnie odpowiada 
na pytania oraz ustnie przekazuje 
przeczytane informacje. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekście 
dotyczącym stylu życia różnych pokoleń, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie odpowiada na pytania oraz 
ustnie przekazuje przeczytane 
informacje. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekście dotyczącym stylu 
życia różnych pokoleń, popełniając 
bardzo liczne błędy; nieudolnie 
odpowiada na pytania oraz ustnie 
przekazuje przeczytane informacje. 

 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –  
opis ludzi, miejsc, czynności, 
zjawisk 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
ilustrację przedstawiającą wyobrażenie 
szkoły, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne.  

Uczeń opisuje ilustrację przedstawiającą 
wyobrażenie szkoły i, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ilustrację przedstawiającą 
wyobrażenie szkoły, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje ilustrację przedstawiającą 
wyobrażenie szkoły, stosując bardzo 
ograniczoną liczbę słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat obaw 
przed przyszłością, przewidywań 
dotyczących przyszłości, wróżbitów 
oraz mieszkania w domu rodzinnym 
lub poza nim; nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat obaw przed przyszłością, 
przewidywań dotyczących przyszłości, 
wróżbitów oraz mieszkania w domu 
rodzinnym lub poza nim; popełniając 
błędy językowe na ogół niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat obaw przed przyszłością, 
przewidywań dotyczących przyszłości, 
wróżbitów oraz mieszkania w domu 
rodzinnym lub poza nim; popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat obaw przed 
przyszłością, przewidywań dotyczących 
przyszłości, wróżbitów oraz mieszkania w 
domu rodzinnym lub poza nim; 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 
 

 

Uczeń w sposób płynny pyta i 
odpowiada na pytania w rozmowie 
telefonicznej, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania w 
rozmowie telefonicznej, popełniając 
błędy językowe na ogół niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania w 
rozmowie telefonicznej, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania w 
rozmowie telefonicznej, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania 
i fragmenty zdań; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń na ogół interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań; stosuje zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub w 
niewielkim stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń z pewną trudnością interpretuje 
znaczenie wskazanego cytatu, 
parafrazuje zdania i fragmenty zdań; 
stosuje ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań, stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
list motywacyjny 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu 
motywacyjnego, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 
 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu 
motywacyjnego, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu 
motywacyjnego, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu 
motywacyjnego, zbudowaną z trudnych 
do powiązania fragmentów, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na zrozumienie 



wypowiedzi; nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 

UNIT 6 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 6 (w tym m.in. 
zwroty i wyrażenia określające ilość, 
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, 
zwroty i wyrażenie używane w 
sondażach i raportach, słownictwo 
związane z finansami, liczebniki); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasami przeszłymi; 
poprawnie stosuje zaimki złożone. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 6 (w 
tym m.in. zwroty i wyrażenia określające 
ilość, rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, zwroty i wyrażenie 
używane w sondażach i raportach, 
słownictwo związane z finansami, 
liczebniki); na ogół poprawnie posługuje 
się czasami przeszłymi; poprawnie 
stosuje zaimki złożone, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 6 (w tym 
m.in. zwroty i wyrażenia określające 
ilość, rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, zwroty i wyrażenie 
używane w sondażach i raportach, 
słownictwo związane z finansami, 
liczebniki); nie zawsze poprawnie 
posługuje się czasami przeszłymi; 
stosuje zaimki złożone, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 6 (w tym m.in. zwroty i wyrażenia 
określające ilość, rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, zwroty i wyrażenie 
używane w sondażach i raportach, 
słownictwo związane z finansami, 
liczebniki); popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasów 
przeszłych; stosuje zaimki złożone, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa intencje autora 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące znanego 
przedsiębiorcy, reklamy produktów 
oraz sytuacji biznesowych, nie 
popełniając większych błędów; 
poprawnie dobiera do siebie części 
wypowiedzi, uzupełnia tabelę oraz  
odpowiada na pytania. 

Uczeń określa intencje autora 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące znanego 
przedsiębiorcy, reklamy produktów oraz 
sytuacji biznesowych, popełniając 
nieliczne błędy, w miarę poprawnie 
dobiera do siebie części wypowiedzi, 
uzupełnia tabelę oraz  odpowiada na 
pytania. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
intencje autora wypowiedzi oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
znanego przedsiębiorcy, reklamy 
produktów oraz sytuacji biznesowych;  
dobiera do siebie części wypowiedzi, 
uzupełnia tabelę oraz  odpowiada na 
pytania, popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa intencje 
autora wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące znanego 
przedsiębiorcy, reklamy produktów oraz 
sytuacji biznesowych; dobiera do siebie 
części wypowiedzi, uzupełnia tabelę oraz  
odpowiada na pytania, popełniając przy 
tym liczne błędy;  

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
znanego przedsiębiorcy oraz 
skandynawskich znanych firm; z 
łatwością odpowiada na pytania oraz 
ustnie przekazuje przeczytane 
informacje. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących znanego 
przedsiębiorcy oraz skandynawskich 
znanych firm; popełniając nieliczne 
błędy odpowiada na pytania oraz ustnie 
przekazuje przeczytane informacje. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących znanego przedsiębiorcy 
oraz skandynawskich znanych firm; nie 
zawsze poprawnie odpowiada na 
pytania oraz ustnie przekazuje 
przeczytane informacje. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
znanego przedsiębiorcy oraz 
skandynawskich znanych firm; 
popełniając bardzo liczne błędy, 
odpowiada na pytania oraz ustnie 
przekazuje przeczytane informacje. 



Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii  

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
dążenia do tego, aby mieć więcej, 
znanych przedsiębiorców oraz 
prowadzenia własnej firmy, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat dążenia do tego, aby mieć 
więcej, znanych przedsiębiorców oraz 
prowadzenia własnej firmy, popełniając 
błędy językowe na ogół niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
dążenia do tego, aby mieć więcej, 
znanych przedsiębiorców oraz 
prowadzenia własnej firmy, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat dążenia do tego, aby mieć więcej, 
znanych przedsiębiorców oraz 
prowadzenia własnej firmy, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie intencji, marzeń, 
nadziei i planów na przyszłość 

Uczeń w sposób przedstawia i 
wyjaśnia swój pomysł na nową 
restaurację, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń przedstawia i wyjaśnia swój 
pomysł na nową restaurację, popełniając 
błędy językowe na ogół niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń przedstawia i wyjaśnia swój 
pomysł na nową restaurację, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie przedstawia i wyjaśnia 
swój pomysł na nową restaurację, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 
 

 

Uczeń w sposób płynny pyta i 
odpowiada na pytania dotyczące 
swoich zwyczajów i czynności 
rutynowych, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące swoich zwyczajów i czynności 
rutynowych, popełniając błędy językowe 
na ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące swoich zwyczajów i czynności 
rutynowych, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące swoich zwyczajów i czynności 
rutynowych, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania 
i fragmenty zdań; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń na ogół interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań; stosuje zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub w 
niewielkim stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń z pewną trudnością interpretuje 
znaczenie wskazanego cytatu, 
parafrazuje zdania i fragmenty zdań; 
stosuje ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
raport 

Uczeń pisze raport z wnioskami z 
przeprowadzonej ankiety, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze raport z wnioskami z 
przeprowadzonej ankiety, popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

 

Uczeń pisze raport z wnioskami z 
przeprowadzonej ankiety, popełniając 
błędy językowe, które częściowo 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 
stosuje częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze raport z wnioskami z 
przeprowadzonej ankiety, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 

UNIT 7 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 



Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 7 (w tym m.in. 
zwroty wyrażające pozwolenie, 
przypuszczenie, radę, odmowę, 
słownictwo związane z relacjami 
międzyludzkimi, zwroty i wyrażenia 
stosowane w rozprawce za i przeciw, 
wyrażenia idiomatyczne, czasowniki 
złożone ze słowem get); bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie stosuje 
czasowniki modalne oraz pytania 
dopytujące. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 7 (w 
tym m.in. zwroty wyrażające pozwolenie, 
przypuszczenie, radę, odmowę, 
słownictwo związane z relacjami 
międzyludzkimi, zwroty i wyrażenia 
stosowane w rozprawce za i przeciw, 
wyrażenia idiomatyczne, czasowniki 
złożone ze słowem get); na ogół 
poprawnie stosuje czasowniki modalne 
oraz pytania dopytujące, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 7 (w tym 
m.in. zwroty wyrażające pozwolenie, 
przypuszczenie, radę, odmowę, 
słownictwo związane z relacjami 
międzyludzkimi, zwroty i wyrażenia 
stosowane w rozprawce za i przeciw, 
wyrażenia idiomatyczne, czasowniki 
złożone ze słowem get); nie zawsze 
poprawnie stosuje czasowniki modalne 
oraz pytania dopytujące, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 7 (w tym m.in. zwroty wyrażające 
pozwolenie, przypuszczenie, radę, 
odmowę, słownictwo związane z relacjami 
międzyludzkimi, zwroty i wyrażenia 
stosowane w rozprawce za i przeciw, 
wyrażenia idiomatyczne, czasowniki 
złożone ze słowem get); popełnia bardzo 
liczne błędy stosujac czasowniki modalne 
oraz pytania dopytujące. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące udzielania rady, 
niespodziewanego wyjazdu oraz 
swatania; z łatwością określa kontekst 
wypowiedzi, uzupełnia dialog, 
uzupełnia tabelę oraz odpowiada na 
pytania. 

Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące udzielania rady, 
niespodziewanego wyjazdu oraz 
swatania, popełniając nieliczne błędy; na 
ogół określa kontekst wypowiedzi, 
uzupełnia dialog, uzupełnia tabelę oraz 
odpowiada na pytania. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje w 
tekście informacje dotyczące udzielania 
rady, niespodziewanego wyjazdu oraz 
swatania, popełniając dość liczne błędy; 
często nie określa kontekstu wypowiedzi  
oraz z trudnością uzupełnia dialog, 
uzupełnia tabelę oraz odpowiada na 
pytania. 

Uczeń z trudnością znajduje w tekście 
informacje dotyczące udzielania rady, 
niespodziewanego wyjazdu oraz 
swatania, popełnia przy tym liczne błędy; 
bardzo często nie określa kontekstu 
wypowiedzi; nieudolnie dobiera uzupełnia 
dialog, uzupełnia tabelę oraz odpowiada 
na pytania. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
historii miłosnej oraz swatania; z 
łatwością określa główną myśl tekstu 
oraz odpowiada na pytania. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących historii miłosnej 
oraz swatania; na ogół poprawnie 
określa główną myśl tekstu oraz 
odpowiada na pytania. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących historii miłosnej oraz 
swatania, popełniając liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie określa główną myśl 
tekstu oraz z trudnością odpowiada na 
pytania. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących historii 
miłosnej oraz swatania, popełniając 
bardzo liczne błędy; bardzo często nie 
określa głównej myśl tekstu oraz z bardzo 
dużą trudnością odpowiada na pytania. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie przedmiotów, miejsc, 
czynności 
 

Uczeń płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające plażę oraz ilustracje 
związane z relacjami międzyludzkimi, 
stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
plażę oraz ilustracje związane z 
relacjami międzyludzkimi; nieliczne 
błędy na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
plażę oraz ilustracje związane z 
relacjami międzyludzkimi, popełniając 
błędy językowe w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające plażę oraz ilustracje 
związane z relacjami międzyludzkimi, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
opisywanie intencji, marzeń, 
nadziei i planów na przyszłość 

Uczeń w sposób płynny rozmawia o 
niespodziewanym wyjeździe, nie 
popełniając większych błędów 
gramatycznych. 

Uczeń rozmawia o niespodziewanym 
wyjeździe, popełniając drobne błędy 
gramatyczne. 

Uczeń rozmawia o niespodziewanym 
wyjeździe, popełniając błędy, które 
częściowo zaburzają zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie rozmawia o 
niespodziewanym wyjeździe, popełniając 
błędy, które znacznie zaburzają 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
nawiązywania i utrzymywania relacji 
międzyludzkich, miłości od pierwszego 
wejrzenia i historii miłosnych ogólnie, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat nawiązywania i utrzymywania 
relacji międzyludzkich, miłości od 
pierwszego wejrzenia i historii miłosnych 
ogólnie, popełniając błędy językowe na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat nawiązywania i utrzymywania 
relacji międzyludzkich, miłości od 
pierwszego wejrzenia i historii miłosnych 
ogólnie, popełniając błędy językowe, 

 

Uczeń nieudolnie wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat nawiązywania i 
utrzymywania relacji międzyludzkich, 
miłości od pierwszego wejrzenia i historii 
miłosnych ogólnie, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 



które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Reagowanie na wypowiedzi – 
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, 
komentowanie 
 

 

Uczeń w sposób płynny zadaje 
dodatkowe pytania, aby uzyskać 
szczegółowe informacje oraz stosuje 
komentarze odpowiednie do sytuacji; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń zadaje dodatkowe pytania, aby 
uzyskać szczegółowe informacje oraz 
stosuje komentarze odpowiednie do 
sytuacji, popełniając nieliczne błędy 
językowe, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń zadaje dodatkowe pytania, aby 
uzyskać szczegółowe informacje oraz 
stosuje komentarze odpowiednie do 
sytuacji, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie zadaje dodatkowe 
pytania, aby uzyskać szczegółowe 
informacje oraz stosuje komentarze 
odpowiednie do sytuacji, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania 
i fragmenty zdań; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń na ogół interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań; stosuje zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub w 
niewielkim stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń z pewną trudnością interpretuje 
znaczenie wskazanego cytatu, 
parafrazuje zdania i fragmenty zdań; 
stosuje ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań, stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
rozprawka 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
rozprawki na związany z mediami i 
komunikacją, przedstawiając 
argumenty za i przeciw, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie rozprawki 
na temat mediami i komunikacją, 
przedstawiając argumenty za i przeciw, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie rozprawki 
na temat mediami i komunikacją, 
przedstawiając argumenty za i przeciw, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie rozprawki 
na temat mediami i komunikacją, 
przedstawiając argumenty za i przeciw, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 8 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 8 (w tym m.in. 
przymiotniki charakteryzujące ludzi, 
idiomy, imiesłowy czynne i bierne, 
zwroty i wyrażenia opisujące miejsca, 
kolokacje z użyciem przysłówków, 
przysłówki modyfikujące znaczenie 
przymiotników, synonimy); bezbłędnie 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 8 (w 
tym m.in. przymiotniki charakteryzujące 
ludzi, idiomy, imiesłowy czynne i bierne, 
zwroty i wyrażenia opisujące miejsca, 
kolokacje z użyciem przysłówków, 
przysłówki modyfikujące znaczenie 
przymiotników, synonimy); na ogół 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 8 (w tym 
m.in. przymiotniki charakteryzujące 
ludzi, idiomy, imiesłowy czynne i bierne, 
zwroty i wyrażenia opisujące miejsca, 
kolokacje z użyciem przysłówków, 
przysłówki modyfikujące znaczenie 
przymiotników, synonimy); nie zawsze 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 8 (w tym m.in. przymiotniki 
charakteryzujące ludzi, idiomy, imiesłowy 
czynne i bierne, zwroty i wyrażenia 
opisujące miejsca, kolokacje z użyciem 
przysłówków, przysłówki modyfikujące 
znaczenie przymiotników, synonimy); 



lub niemal bezbłędnie stosuje zdania 
względne, przymiotniki w stopniu 
najwyższym, przysłówki oraz 
wykrzyknienia z What, What a i How. 

poprawnie stosuje zdania względne, 
przymiotniki w stopniu najwyższym, 
przysłówki oraz wykrzyknienia z What, 
What a i How, popełniając nieliczne 
błędy. 

poprawnie stosuje zdania względne, 
przymiotniki w stopniu najwyższym, 
przysłówki oraz wykrzyknienia z What, 
What a i How, popełniając liczne błędy. 

popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji 
i zastosowaniu zdań względnych, 
przymiotników w stopniu najwyższym, 
przysłówków oraz wykrzyknień z What, 
What a i How. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje w 
tekstach dotyczących podróżowania 
do miejsc ekstremalnych, nie 
popełniając większych błędów oraz 
poprawnie odpowiadając na pytania. 

Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje w 
tekstach dotyczących podróżowania do 
miejsc ekstremalnych, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
odpowiada na pytania. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w znajduje informacje w 
tekstach dotyczących podróżowania do 
miejsc ekstremalnych, popełniając dość 
liczne błędy; odpowiada na pytania, 
popełniając przy tym liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje informacje w tekstach 
dotyczących podróżowania do miejsc 
ekstremalnych; odpowiada na pytania, 
popełniając przy tym bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
sportowca odnoszącego sukcesy, 
szczególnego mieszkańca Nowego 
Jorku oraz przemowy Oskarowej; z 
łatwością określa główną myśl tekstu, 
rozpoznaje związki między częściami 
tekstu, wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe oraz odpowiada na pytania. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących sportowca 
odnoszącego sukcesy, szczególnego 
mieszkańca Nowego Jorku oraz 
przemowy Oskarowej; rozpoznaje 
związki między częściami tekstu, 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
oraz odpowiada na pytania, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących sportowca odnoszącego 
sukcesy, szczególnego mieszkańca 
Nowego Jorku oraz przemowy 
Oskarowej; rozpoznaje związki między 
częściami tekstu, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe oraz odpowiada na 
pytania, popełniając liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
sportowca odnoszącego sukcesy, 
szczególnego mieszkańca Nowego Jorku 
oraz przemowy Oskarowej; rozpoznaje 
związki między częściami tekstu, 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
oraz odpowiada na pytania, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie ludzi, przedmiotów, 
miejsc 

 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
ilustracje przedstawiające sytuacje 
ekstremalne, nie popełniając 
większych błędów, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
różne sytuacje ekstremalne, popełniając 
niewielkie błędy językowe; nieliczne 
błędy na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
różne sytuacje ekstremalne, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
różne sytuacje ekstremalne, popełniając 
liczne błędy językowe znacznie 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 
 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
przedstawionego w tekście sportowca, 
pomysłu domu na drzewie oraz was i 
zalet mieszkania w dużym mieście, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat przedstawionego w tekście 
sportowca, pomysłu domu na drzewie 
oraz was i zalet mieszkania w dużym 
mieście, popełniając błędy językowe na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
przedstawionego w tekście sportowca, 
pomysłu domu na drzewie oraz was i 
zalet mieszkania w dużym mieście, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat przedstawionego w tekście 
sportowca, pomysłu domu na drzewie 
oraz was i zalet mieszkania w dużym 
mieście, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie ustne – uzyskiwanie 
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Uczeń w sposób płynny przeprowadza 
wywiad; ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń przeprowadza wywiad; 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń przeprowadza wywiad, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie przeprowadza wywiad, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 



Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania 
i fragmenty zdań; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń na ogół interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań; stosuje zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub w 
niewielkim stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń z pewną trudnością interpretuje 
znaczenie wskazanego cytatu, 
parafrazuje zdania i fragmenty zdań; 
stosuje ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
notatka 

Uczeń tworzy spójną i logiczną notatkę 
na temat wydarzeń z dzieciństwa, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
notatkę na temat wydarzeń z 
dzieciństwa, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
notatkę na temat wydarzeń z 
dzieciństwa, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

 

 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
notatkę na temat wydarzeń z dzieciństwa, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 9  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 9 (w tym m.in. 
przymiotniki opisujące osoby, 
homonimy i homofony, czasowniki z 
przyimkiem); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się 
konstrukcjami used to, get used to, be 
used to, would, i czasami present 
simple, present continuous, future 
simple oraz czasami przeszłymi i 
zdaniami warunkowymi. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 9 (w 
tym m.in. przymiotniki opisujące osoby, 
homonimy i homofony, czasowniki z 
przyimkiem); na ogół poprawnie 
posługuje się konstrukcjami used to, get 
used to, be used to, would, i czasami 
present simple, present continuous, 
future simple oraz czasami przeszłymi i 
zdaniami warunkowymi, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 9 (w tym 
m.in. przymiotniki opisujące osoby, 
homonimy i homofony, czasowniki z 
przyimkiem); nie zawsze poprawnie 
posługuje się konstrukcjami used to, get 
used to, be used to, would, i czasami 
present simple, present continuous, 
future simple oraz czasami przeszłymi i 
zdaniami warunkowymi, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 9 (w tym m.in. przymiotniki 
opisujące osoby, homonimy i homofony, 
czasowniki z przyimkiem); popełnia 
bardzo liczne błędy w konstrukcji i 
zastosowaniu used to, get used to, be 
used to, would, i czasów present simple, 
present continuous, future simple oraz 
czasów przeszłych i zdań warunkowych. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące relacji z 
rodzicami oraz zapamiętanych 
nauczycieli; poprawnie odpowiada na 
pytania oraz dobiera nauczycieli do 
pytań. 

Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące relacji z rodzicami 
oraz zapamiętanych nauczycieli; 
odpowiada na pytania oraz dobiera 
nauczycieli do pytań, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
relacji z rodzicami oraz zapamiętanych 
nauczycieli; odpowiada na pytania oraz 
dobiera nauczycieli do pytań, 
popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
relacji z rodzicami oraz zapamiętanych 
nauczycieli; odpowiada na pytania oraz 
dobiera nauczycieli do pytań, popełnia 
przy tym liczne błędy. 



Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
nawiązanego kontaktu z dawnym 
znajomym oraz stylu życia w 
przeszłości; z łatwością uzupełnia luki 
w tekście, odpowiada na pytania i 
ustnie przekazuje przeczytane 
informacje. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących nawiązanego 
kontaktu z dawnym znajomym oraz stylu 
życia w przeszłości, popełniając 
nieliczne błędy, uzupełnia luki w tekście, 
odpowiada na pytania i ustnie 
przekazuje przeczytane informacje. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących nawiązanego kontaktu z 
dawnym znajomym oraz stylu życia w 
przeszłości; uzupełnia luki w tekście, 
odpowiada na pytania i ustnie 
przekazuje przeczytane informacje, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
nawiązanego kontaktu z dawnym 
znajomym oraz stylu życia w przeszłości, 
popełniając bardzo liczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście, odpowiada na 
pytania i ustnie przekazuje przeczytane 
informacje. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie ludzi, przedmiotów, 
miejsc 

 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
ilustracje przedstawiające starodawny 
telefon, wspomnienia z dzieciństwa, 
rodzinne wydarzenia, zdjęcia z 
wcześniejszych epok oraz klasę 
szkolną dawniej i dziś, nie popełniając 
większych błędów, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
starodawny telefon, wspomnienia z 
dzieciństwa, rodzinne wydarzenia, 
zdjęcia z wcześniejszych epok oraz 
klasę szkolną dawniej i dziś, popełniając 
niewielkie błędy językowe; nieliczne 
błędy na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
starodawny telefon, wspomnienia z 
dzieciństwa, rodzinne wydarzenia, 
zdjęcia z wcześniejszych epok oraz 
klasę szkolną dawniej i dziś, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
starodawny telefon, wspomnienia z 
dzieciństwa, rodzinne wydarzenia, zdjęcia 
z wcześniejszych epok oraz klasę szkolną 
dawniej i dziś, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 
 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
przyczyn tęsknoty za dawnymi 
czasami, swojej ulubionej epoki w 
przeszłości, stylu życia opisanych w 
tekście osób oraz nauczyciela, którego 
pamięta; nie popełnia większych 
błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat przyczyn tęsknoty za dawnymi 
czasami, swojej ulubionej epoki w 
przeszłości, stylu życia opisanych w 
tekście osób oraz nauczyciela, którego 
pamięta; popełniając błędy językowe na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
przyczyn tęsknoty za dawnymi czasami, 
swojej ulubionej epoki w przeszłości, 
stylu życia opisanych w tekście osób 
oraz nauczyciela, którego pamięta; 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat przyczyn tęsknoty za dawnymi 
czasami, swojej ulubionej epoki w 
przeszłości, stylu życia opisanych w 
tekście osób oraz nauczyciela, którego 
pamięta; popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
relacjonowanie wydarzeń, 
opowiadanie o doświadczeniach 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat swojego życia rodzinnego i 
wspomnień z dzieciństwa; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie wypowiada się 
na temat swojego życia rodzinnego i 
wspomnień z dzieciństwa; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat swojego życia rodzinnego i 
wspomnień z dzieciństwa; popełnia dość 
liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie wypowiada się na temat 
swojego życia rodzinnego i wspomnień z 
dzieciństwa; popełnia liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania 
i fragmenty zdań; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń na ogół interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań; stosuje zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub w 
niewielkim stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń z pewną trudnością interpretuje 
znaczenie wskazanego cytatu, 
parafrazuje zdania i fragmenty zdań; 
stosuje ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 



Reagowanie ustne – uzyskiwanie 
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, komentowanie 

Uczeń w sposób płynny opisuje i 
reaguje na opisane wydarzenia z życia 
codziennego; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje i reaguje na opisane 
wydarzenia z życia codziennego; 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje i reaguje na opisane 
wydarzenia z życia codziennego, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje i reaguje na 
opisane wydarzenia z życia codziennego, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
notatka 

Uczeń tworzy spójną i logiczną notatkę 
na temat wybranego nauczyciela, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
notatkę na temat wybranego 
nauczyciela, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
notatkę na temat wybranego 
nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

 

 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
notatkę na temat wybranego nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 10  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 10 (w tym m.in. 
zwroty emfatyczne, przymiotniki 
opisujące zachowanie ludzi, metafory i 
idiomy zawierające nazwy części 
ciała); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się 
czasownikami modalnymi w 
odniesieniu do wydarzeń w przeszłości 
w stronie biernej i czynnej. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 10 
(w tym m.in. zwroty emfatyczne, 
przymiotniki opisujące zachowanie ludzi, 
metafory i idiomy zawierające nazwy 
części ciała); na ogół poprawnie 
posługuje się czasownikami modalnymi 
w odniesieniu do wydarzeń w 
przeszłości w stronie biernej i czynnej, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 10 (w tym 
m.in. zwroty emfatyczne, przymiotniki 
opisujące zachowanie ludzi, metafory i 
idiomy zawierające nazwy części ciała); 
nie zawsze poprawnie posługuje się 
czasownikami modalnymi w odniesieniu 
do wydarzeń w przeszłości w stronie 
biernej i czynnej, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 10 (w tym m.in. zwroty emfatyczne, 
przymiotniki opisujące zachowanie ludzi, 
metafory i idiomy zawierające nazwy 
części ciała); popełnia bardzo liczne błędy 
posługując się czasownikami modalnymi 
w odniesieniu do wydarzeń w przeszłości 
w stronie biernej i czynnej. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące odnalezionego 
szkieletu, rozmowy telefonicznej, 
wiersza oraz wypowiedzi na temat 
obejrzanego filmu; poprawnie 
uzupełnia luki, odpowiada na pytania 
oraz dobiera reakcję. 

Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące odnalezionego 
szkieletu, rozmowy telefonicznej, 
wiersza oraz wypowiedzi na temat 
obejrzanego filmu; uzupełnia luki, 
odpowiada na pytania oraz dobiera 
reakcję, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
odnalezionego szkieletu, rozmowy 
telefonicznej, wiersza oraz wypowiedzi 
na temat obejrzanego filmu; uzupełnia 
luki, odpowiada na pytania oraz dobiera 
reakcję, popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
odnalezionego szkieletu, rozmowy 
telefonicznej, wiersza oraz wypowiedzi na 
temat obejrzanego filmu; uzupełnia luki, 
odpowiada na pytania oraz dobiera 
reakcję, popełnia przy tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
króla Anglii i historii Vikingów oraz w 
wierszu; z łatwością uzupełnia luki w 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących króla Anglii i 
historii Vikingów oraz w wierszu, 
popełniając nieliczne błędy; uzupełnia 
luki w tekście, odpowiada na pytania, 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących króla Anglii i historii 
Vikingów oraz w wierszu, uzupełnia luki 
w tekście, odpowiada na pytania, 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących króla 
Anglii i historii Vikingów oraz w wierszu, 
popełniając bardzo liczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście, odpowiada na 



tekście, odpowiada na pytania, 
odnajduje wydarzenia pasujące do dat 
oraz notuje informacje związane z 
podanymi hasłami. 

odnajduje wydarzenia pasujące do dat 
oraz notuje informacje związane z 
podanymi hasłami. 

odnajduje wydarzenia pasujące do dat 
oraz notuje informacje związane z 
podanymi hasłami. 

pytania, odnajduje wydarzenia pasujące 
do dat oraz notuje informacje związane z 
podanymi hasłami. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie ludzi, przedmiotów, 
miejsc 

 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
ilustracje przedstawiające mozaikę z 
kości, wydarzenia z historii Anglii, 
średniowieczne przedmioty, wypadek 
spowodowany siłami przyrody oraz 
sceny z życia Vikingów, nie 
popełniając większych błędów, 
stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne. 

 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
mozaikę z kości, wydarzenia z historii 
Anglii, średniowieczne przedmioty, 
wypadek spowodowany siłami przyrody 
oraz sceny z życia Vikingów, popełniając 
niewielkie błędy językowe; nieliczne 
błędy na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
mozaikę z kości, wydarzenia z historii 
Anglii, średniowieczne przedmioty, 
wypadek spowodowany siłami przyrody 
oraz sceny z życia Vikingów, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
mozaikę z kości, wydarzenia z historii 
Anglii, średniowieczne przedmioty, 
wypadek spowodowany siłami przyrody 
oraz sceny z życia Vikingów, popełniając 
liczne błędy językowe znacznie 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 
 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
szacunku dla zmarłych, przyczyn 
upadku potęgi Vikingów oraz relacji 
pomiędzy ojcem i synem 
przedstawionej w wierszu, którego 
pamięta, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat szacunku dla zmarłych, 
przyczyn upadku potęgi Vikingów oraz 
relacji pomiędzy ojcem i synem 
przedstawionej w wierszu, popełniając 
błędy językowe na ogół niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
szacunku dla zmarłych, przyczyn 
upadku potęgi Vikingów oraz relacji 
pomiędzy ojcem i synem przedstawionej 
w wierszu, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat szacunku dla zmarłych, przyczyn 
upadku potęgi Vikingów oraz relacji 
pomiędzy ojcem i synem przedstawionej 
w wierszu, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
relacjonowanie wydarzeń, 
opowiadanie o doświadczeniach 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat stylu życia w czasach 
dawniejszych; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie wypowiada się 
na temat stylu życia w czasach 
dawniejszych; nieliczne popełnione 
błędy językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat stylu życia w czasach 
dawniejszych; popełnia dość liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie wypowiada się na temat 
stylu życia w czasach dawniejszych; 
popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania 
i fragmenty zdań; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń na ogół interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań; stosuje zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub w 
niewielkim stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń z pewną trudnością interpretuje 
znaczenie wskazanego cytatu, 
parafrazuje zdania i fragmenty zdań; 
stosuje ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

Reagowanie ustne – uzyskiwanie 
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie 
zainteresowania 

Uczeń w sposób płynny opisuje i 
reaguje na opisane wydarzenia z życia 
codziennego; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje i reaguje na opisane 
wydarzenia z życia codziennego; 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje i reaguje na opisane 
wydarzenia z życia codziennego, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje i reaguje na 
opisane wydarzenia z życia codziennego, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 



Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
wiersz 

Uczeń tworzy wiersz zgodnie z 
podanym wzorem, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy wiersz zgodnie z podanym 
wzorem, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy wiersz zgodnie z podanym 
wzorem, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

 

 

Uczeń tworzy wiersz zgodnie z podanym 
wzorem, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 11  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 11 (w tym m.in. 
wyrażenia rzeczownikowe, przedimki, 
pary wyrazów, związki frazeologiczne, 
spójniki w tekście narracyjnym, 
przysłówki łączące i komentujące w 
zdaniach); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się zwrotami 
używanymi w celu wyrażania żalu i 
życzenia wish, if only, I’d rather, it ‘s 
time, supposing. konstrukcjami z if w 
codziennych rozmowach oraz różnymi 
czasami i zdaniami warunkowymi. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 11 
(w tym m.in. wyrażenia rzeczownikowe, 
przedimki, pary wyrazów, związki 
frazeologiczne, spójniki w tekście 
narracyjnym, przysłówki łączące i 
komentujące w zdaniach); na ogół 
poprawnie posługuje się zwrotami 
używanymi w celu wyrażania żalu i 
życzenia wish, if only, I’d rather, it ‘s 
time, supposing. konstrukcjami z if w 
codziennych rozmowach oraz różnymi 
czasami i zdaniami warunkowymi, 
popełniając nieliczne błędy. 

 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 11 (w tym 
m.in. wyrażenia rzeczownikowe, 
przedimki, pary wyrazów, związki 
frazeologiczne, spójniki w tekście 
narracyjnym, przysłówki łączące i 
komentujące w zdaniach); nie zawsze 
poprawnie posługuje się zwrotami 
używanymi w celu wyrażania żalu i 
życzenia wish, if only, I’d rather, it ‘s 
time, supposing. konstrukcjami z if w 
codziennych rozmowach oraz różnymi 
czasami i zdaniami warunkowymi, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 11 (w tym m.in. wyrażenia 
rzeczownikowe, przedimki, pary wyrazów, 
związki frazeologiczne, spójniki w tekście 
narracyjnym, przysłówki łączące i 
komentujące w zdaniach); popełnia 
bardzo liczne błędy w konstrukcji i 
zastosowaniu zwrotów używanych w celu 
wyrażania żalu i życzenia wish, if only, I’d 
rather, it ‘s time, supposing. konstrukcji z 
if w codziennych rozmowach oraz czasów 
i zdań warunkowych. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące sytuacji, której 
żałujemy, oraz odkryć i osiągnięć; 
poprawnie uzupełnia luki w zdaniach, 
odpowiada na pytania oraz numeruje 
obrazki zgodnie z nagraniem. 

Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące sytuacji, której 
żałujemy, oraz odkryć i osiągnięć; 
uzupełnia luki w zdaniach, odpowiada 
na pytania oraz numeruje obrazki 
zgodnie z nagraniem, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
sytuacji, której żałujemy, oraz odkryć i 
osiągnięć; uzupełnia luki w zdaniach, 
odpowiada na pytania oraz numeruje 
obrazki zgodnie z nagraniem, 
popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
sytuacji, której żałujemy, oraz odkryć i 
osiągnięć; uzupełnia luki w zdaniach, 
odpowiada na pytania oraz numeruje 
obrazki zgodnie z nagraniem, popełnia 
przy tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
ucieczki z domu oraz odkryć i 
osiągnięć; z łatwością uzupełnia luki w 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących odkryć i osiągnięć, 
popełniając nieliczne błędy, uzupełnia 
luki w tekście podanymi zdaniami i 
odpowiada na pytania. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących odkryć i osiągnięć; 
uzupełnia luki w tekście podanymi 
zdaniami i odpowiada na pytania, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących odkryć 
i osiągnięć, popełniając bardzo liczne 
błędy, uzupełnia luki w tekście podanymi 
zdaniami i  odpowiada na pytania. 



tekście podanymi zdaniami i  
odpowiada na pytania. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie ludzi, przedmiotów, 
miejsc 

 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
ilustracje przedstawiające dziecko-
marzyciela oraz sytuacje z życia 
codziennego, nie popełniając 
większych błędów, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
dziecko-marzyciela oraz sytuacje z życia 
codziennego, popełniając niewielkie 
błędy językowe; nieliczne błędy na ogół 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
dziecko-marzyciela oraz sytuacje z życia 
codziennego, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i popełniając liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
dziecko-marzyciela oraz sytuacje z życia 
codziennego, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 
 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
swoich życzeń i pragnień, na temat 
przyczyn różnych zjawisk i zdarzeń 
oraz na temat zaskakujących odkryć, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat swoich życzeń i pragnień, na 
temat przyczyn różnych zjawisk i 
zdarzeń oraz na temat zaskakujących 
odkryć, popełniając błędy językowe na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
swoich życzeń i pragnień, na temat 
przyczyn różnych zjawisk i zdarzeń oraz 
na temat zaskakujących odkryć, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat swoich życzeń i pragnień, na temat 
przyczyn różnych zjawisk i zdarzeń oraz 
na temat zaskakujących odkryć, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania 
i fragmenty zdań; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń na ogół interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań; stosuje zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub w 
niewielkim stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń z pewną trudnością interpretuje 
znaczenie wskazanego cytatu, 
parafrazuje zdania i fragmenty zdań; 
stosuje ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań, stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

Reagowanie ustne – uzyskiwanie 
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, komentowanie 

Uczeń w sposób płynny opisuje i 
reaguje na opisane wydarzenia z życia 
codziennego; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje i reaguje na opisane 
wydarzenia z życia codziennego; 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje i reaguje na opisane 
wydarzenia z życia codziennego, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje i reaguje na 
opisane wydarzenia z życia codziennego, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
opowiadanie 

Uczeń tworzy spójne i logiczne 
opowiadanie na temat realizowania 
marzeń, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójne i logiczne 
opowiadanie na temat realizowania 
marzeń, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójne i logiczne 
opowiadanie na temat realizowania 
marzeń, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójne i nielogiczne 
opowiadanie na temat realizowania 
marzeń, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 12 



CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 12 (w tym m.in. 
przedimki i określniki, rzeczowniki 
złożone, związki wyrazowe, wyrażenia 
idiomatyczne, przyimki, zwroty i 
wyrażenia stosowane w dyskusji); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się różnymi czasami. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 12 
(w tym m.in. przedimki i określniki, 
rzeczowniki złożone, związki wyrazowe, 
wyrażenia idiomatyczne, przyimki, 
zwroty i wyrażenia stosowane w 
dyskusji); na ogół poprawnie posługuje 
się różnymi czasami, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 12 (w tym 
m.in. przedimki i określniki, rzeczowniki 
złożone, związki wyrazowe, wyrażenia 
idiomatyczne, przyimki, zwroty i 
wyrażenia stosowane w dyskusji); nie 
zawsze poprawnie posługuje się różnymi 
czasami, popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 12 (w tym m.in. przedimki i 
określniki, rzeczowniki złożone, związki 
wyrazowe, wyrażenia idiomatyczne, 
przyimki, zwroty i wyrażenia stosowane w 
dyskusji); popełnia bardzo liczne błędy 
zastosowaniu czasów. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące wydarzeń z 
przeszłości, wydarzeń na różnych 
etapach życia oraz wysłuchanych 
dialogów; poprawnie odpowiada na 
pytania oraz dobiera etapy życia do 
wypowiedzi. 

Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące wydarzeń z 
przeszłości, wydarzeń na różnych 
etapach życia oraz wysłuchanych 
dialogów; odpowiada na pytania oraz 
dobiera etapy życia do wypowiedzi, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
wydarzeń z przeszłości, wydarzeń na 
różnych etapach życia oraz 
wysłuchanych dialogów; odpowiada na 
pytania oraz dobiera etapy życia do 
wypowiedzi, popełniając dość liczne 
błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
wydarzeń z przeszłości, wydarzeń na 
różnych etapach życia oraz wysłuchanych 
dialogów; odpowiada na pytania oraz 
dobiera etapy życia do wypowiedzi, 
popełnia przy tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
zarządzania czasem, zegara 
biologicznego oraz przedstawiania 
swojej opinii; z łatwością uzupełnia luki 
w tekście, odpowiada na pytania i 
uzupełnia notatki. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących zarządzania 
czasem, zegara biologicznego oraz 
przedstawiania swojej opinii, popełniając 
nieliczne błędy, uzupełnia luki w tekście, 
odpowiada na pytania i uzupełnia 
notatki. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących zarządzania czasem, 
zegara biologicznego oraz 
przedstawiania swojej opinii; uzupełnia 
luki w tekście, odpowiada na pytania i 
uzupełnia notatki, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
zarządzania czasem, zegara 
biologicznego oraz przedstawiania swojej 
opinii, popełniając bardzo liczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście, odpowiada na 
pytania i uzupełnia notatki. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie ludzi, przedmiotów, 
miejsc i zjawisk 

 

Uczeń w sposób płynny wyjaśnia 
pojęcie zegara biologicznego, nie 
popełniając większych błędów, 
stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne. 

 

Uczeń wyjaśnia pojęcie zegara 
biologicznego, popełniając niewielkie 
błędy językowe; nieliczne błędy na ogół 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń wyjaśnia pojęcie zegara 
biologicznego, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i popełniając liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń wyjaśnia pojęcie zegara 
biologicznego, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 
 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
wyników quizu, życia w zgodzie z 
zegarem biologicznym oraz tempa 
życia w współczesnym świecie, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat wyników quizu, życia w 
zgodzie z zegarem biologicznym oraz 
tempa życia w współczesnym świecie, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
wyników quizu, życia w zgodzie z 
zegarem biologicznym oraz tempa życia 
w współczesnym świecie, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat wyników quizu, życia w zgodzie z 
zegarem biologicznym oraz tempa życia 
w współczesnym świecie, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 



Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
relacjonowanie wydarzeń, 
opowiadanie o doświadczeniach 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat wydarzeń ze swojego życia; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie wypowiada się 
na temat wydarzeń ze swojego życia; 
nieliczne popełnione błędy językowe na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat wydarzeń ze swojego życia; 
popełnia dość liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie wypowiada się na temat 
wydarzeń ze swojego życia; popełnia 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania 
i fragmenty zdań; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń na ogół interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań; stosuje zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub w 
niewielkim stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń z pewną trudnością interpretuje 
znaczenie wskazanego cytatu, 
parafrazuje zdania i fragmenty zdań; 
stosuje ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje zdania i 
fragmenty zdań stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

Reagowanie ustne – uzyskiwanie 
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Uczeń w sposób swobodny 
przedstawia swoje zdanie; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń przedstawia swoje zdanie; 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń przedstawia swoje zdanie, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie przedstawia swoje 
zdanie, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej –  
opis / charakterystyka 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie opisu 
budynku lub charakterystyki architekta, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie opisu 
budynku lub charakterystyki architekta, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie opisu 
budynku lub charakterystyki architekta, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie opisu 
budynku lub charakterystyki architekta, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

 

 


