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CELE OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO 
 
 Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych 
przewidzianych w programie nauczania.

 Dostarczanie uczniom, rodzicom i nauczycielowi informacji o postępach, osiągnięciach oraz trudnościach ucznia.
 
 Motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się, kształtowanie jego dojrzałości i odpowiedzialności za proces 
nauczania.

 Wykorzystywanie osiągnięć uczniów do doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela.
 
 
PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 
Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny według umiejętności znajdują się w punkcie „Kryteria 
oceniania” 

 
 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 
 

 Odpowiedzi ustne (obejmują umiejętność komunikowania się – np. udzielenie odpowiedzi na postawione pytania, 
właściwa reakcja językowa w odpowiedniej sytuacji, umiejętność poprawnego przeczytania tekstu).

 Kartkówki lub sprawdziany (kartkówki obejmują wybrane zagadnienia leksykalne lub gramatyczne, sprawdziany 
podsumowujące rozdział mają postać testów – po każdym zakończonym rozdziale)

 Pisemne zadania domowe
 

 Praca na lekcji – przygotowanie do lekcji.
 
 Prace projektowe.

 
 
 
 
PROCENTOWE PRZELICZENIE PUNKTÓW NA OCENĘ 

 
 Celujący – 96 % - 100 %  Bardzo dobry – 86 % - 95 %  Dobry – 71 % - 85 %  Dostateczny – 51 % - 70 % 
Dopuszczający – 36 % - 50 %  Niedostateczny – 0 % - 35 % 



KRYTERIA OCENIANIA 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: a) posiada wiedzę obejmującą cały materiał przewidziany dla danej klasy, b) 
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, c) potrafi 
w sposób samodzielny i twórczy formułować wypowiedzi ustne i pisemne, d) samodzielnie udziela odpowiedzi poprawnej 
pod względem merytorycznym i gramatycznym, e) wykonuje wszystkie lub część zadań dodatkowych zaproponowanych 
przez nauczyciela (nie wykraczających swoją treścią poza podstawę programową). 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone programem 
nauczania, b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i 
praktyczne ujęte programem nauczania i potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zagadnień leksykalnych 
i gramatycznych c) reaguje na ustne komunikaty w języku angielskim lub samodzielnie udziela odpowiedzi prawidłowej 
pod względem merytorycznym i gramatycznym, d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 
problemów w nowych sytuacjach. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: a) opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej, 
ale nie w pełni zakres wiedzy przewidzianej w programie nauczania b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje 
samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne c) wypowiedzi ustne i pisemne formułuje zgodnie z podanym 
modelem. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w 
danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagania minimum programowego,’ b) rozwiązuje typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, c) ma trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i 
pisemnych, nawet jeśli korzysta przy tym z wypowiedzi modelowych, d) reaguje w sposób prawidłowy na komunikaty 
słowne z pomocą nauczyciela. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: a) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach objętych podstawą 
programową, ale nie przekreślają one możliwości jego kształcenia, b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o 
niewielkim stopniu trudności, c) ma braki w zakresie podstawowych umiejętności tj. czytania, pisania, mówienia i 
rozumienia tekstu w j .angielskim, d) ma duże trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych, nawet gdy korzysta z 
pomocy nauczyciela, e) reaguje w sposób prawidłowy tylko na najprostsze komunikaty słowne czy pisemne. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: a) posiada braki w wiadomościach i umiejętnościach umożliwiających mu 
dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, b) nie jest w stanie rozwiązać problemów o elementarnym stopniu 
trudności, c) nie opanował elementarnej umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku 
angielskim, d) nie potrafi formułować wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta z pomocy nauczyciela, e) 
nie opanował minimum zawartego w podstawie programowej. 

 

ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO 
 
 Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami sprawiedliwości.

 
 Ocena jest jawna.

 
 Uczeń ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych.

 
 Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić prace klasowe w terminie nie dłuższym jak 2 tygodnie

 
 Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel przechowuje przez okres danego roku szkolnego i pozostają one do wglądu 
uczniów i rodziców.

 Prace klasowe są obowiązkowe (uczeń nieobecny pisze pracę zaległą po powrocie do szkoły, uzgadniając jej termin z 
nauczycielem - nie powinien on jednak przekraczać dwóch tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły)

 Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych 
umiejętności (zakres materiału uczniowie zapisują w zeszytach).



 Krótkie sprawdziany (np. sprawdzające wiedzę z ostatniej lekcji) nie muszą być zapowiadane.

 Uczeń, który opuścił lekcję ma obowiązek uzupełnić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych w zeszycie i 
pracach domowych.

 Na każdej lekcji uczeń powinien posiadać zeszyt do zajęć, podręcznik oraz odrobione zadanie domowe. Za każdy brak 
uczeń otrzymuje minus, trzy minusy składają się na ocenę niedostateczną.

 W przypadku, gdy uczeń nagminnie jest nieprzygotowany do lekcji, nauczyciel wpisuje do zeszytu przedmiotowego 
informację dla rodziców o tym fakcie. W przypadku braku poprawy rodzice są wzywani na rozmowę z nauczycielem.

 Uczeń ma prawo do poprawiania oceny , w zakresie wyznaczonym przez nauczyciela, obie oceny znajdują się w 
dzienniku lekcyjnym i liczą się przy wystawianiu ocen.

 Prace klasowe lub sprawdziany poprawia się w ciągu tygodnia od daty otrzymania oceny, uczeń, który w terminie nie 
poprawi oceny traci prawo do tej poprawy.

 
 

SPOSÓB USTALENIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 
 
Ocenę śródroczną nauczyciel ustala na podstawie ocen cząstkowych. Przy wystawianiu oceny końcowo rocznej bierze się 
pod uwagę oceny cząstkowe, jak również ocenę z pierwszego semestru. 
 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DLA UCZNIÓW O SPECJALNY CH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 
Wymagania dostosowuje się dla uczniów indywidualnie na podstawie konkretnej opinii z Poradni Pedagogiczno- 
Psychologicznej. Wobec uczniów o słabej technice czytania, problemami dyslektycznymi oraz innymi zaburzeniami 
rozwojowymi nauczyciel stosuje inne formy pracy oraz dostosowuje tempo (często wydłuża czas pracy) do możliwości 
indywidualnych ucznia. Pozostawia więcej czasu na zastanowienie się, naprowadza na właściwy tok myślenia, wyjaśnia 
polecenia, stosuje inne kryteria oceniania np. nie bierze pod uwagę błędów językowych i ortograficznych, a jedynie 
zrozumiałość treści. Nauczyciel podaje uczniowi z dysfunkcjami konieczny do opanowania materiał (najczęściej w 
minimalnym zakresie), egzekwuje znajomość materiału w bardzo ograniczonej formie. Jeśli uczeń ma problem z 
wypowiedzią pisemną nauczyciel dopuszcza możliwość ustnego sprawdzania wiedzy. 

 

ZASADY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM 
 

 Udział w zajęciach kół przedmiotowych
 
 Dostarczanie uczniowi dodatkowych materiałów poszerzających wiedzę językową

 
 Kierowanie przez ucznia pracą zespołową

 
 Zaangażowanie w pomoc koleżeńską oraz włączenie ucznia do prowadzenia zajęć

 
SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECKA 

 
Rodzice i opiekunowie powiadamiani są o postępach dziecka w czasie konsultacji zbiorowych i indywidualnych 
(wywiadówki szkolne) oraz poprzez zapisy w dzienniku elektronicznym i bieżącą korespondencję. W razie potrzeby 
nauczyciel wzywa rodzica na rozmowę indywidualną w przypadku problemów dziecka w nauce. 

 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 
IV-VI SP 

CELUJĄCY – posiada doskonałą znajomość słownictwa i gramatyki przewidzianych dla danej klasy, biegle posługuje 
się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, samodzielnie i twórczo 
rozwija własne uzdolnienia, potrafi w sposób swobodny formułować wypowiedzi ustne i pisemne, samodzielnie udziela 



odpowiedzi poprawnej pod względem merytorycznym i gramatycznym – testy pisze na 96%-100% punktów  możliwych 
do zdobycia. 

 

BARDZO DOBRY - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, sprawnie posługuje 
się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 
potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania ćwiczeń, reaguje na ustne komunikaty w j. angielskim, 
samodzielnie udziela odpowiedzi prawidłowej pod względem merytorycznym i gramatycznym, umie zastosować 
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, ma szeroki zakres słownictwa o 
charakterze bardziej złożonym – testy pisze na 86 %-95% punktów możliwych do zdobycia. 

DOBRY – opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej, ale nie w pełni treści objęte 
programem nauczania, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 
wypowiedzi ustne i pisemne formułuje zgodnie z podanym modelem, używa poprawnie niedużej ilości elementów o 
charakterze bardziej złożonym leksykalnie i gramatycznie i testy pisze na 71%-85% punktów możliwych do zdobycia. 

DOSTATECZNY – posiada wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie 
przekraczającym wymaganego minimum programowego, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o 
średnim stopniu trudności, ma trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet jeśli korzysta z 
wypowiedzi modelowych, reaguje w sposób prawidłowy na komunikaty słowne z pomocą nauczyciela, czasami 
niepoprawnie używa codziennego słownictwa i poznanych struktur testy pisze na 51%-70% punktów możliwych do 
zdobycia. 

DOPUSZCZAJĄCY - ma braki w wiadomościach i umiejętnościach objętych podstawą programową, ale nie przekreślają 
one możliwości jego kształcenia, rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, ma braki 
w umiejętnościach czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim, ma duże trudności z 
formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta z wypowiedzi modelowej i pomocy nauczyciela, 
reaguje w sposób prawidłowy tylko na najprostsze komunikaty słowne, ma niewielki zasób słownictwa – testy pisze na 
36%-50% punktów możliwych do zdobycia. 

NIEDOSTATECZNY - ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 
wiedzy z j. angielskiego, nie jest w stanie rozwiązać ćwiczeń o elementarnym stopniu trudności, nie opanował 
podstawowej umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w j. angielskim, nie potrafi formułować 
wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta z pomocy nauczyciela, nie zna podstawowych struktur 
gramatycznych, nie opanował minimum zakresu słownictwa przewidzianego dla danej klasy testy pisze na 0%-35% 
punktów możliwych do zdobycia. 

 
 

STRUKTURY GRAMATYCZNE , SŁOWNICTWO I FUNKCJE JĘZYKOWE JAKIMI POWINNI 
POSŁUGIWAĆ SIĘ UCZNIOWIE NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH 

KLASA IV 
 
GRAMATYKA: 

 
 Czasownik „to be” (zdania twierdzące, pytające, przeczące – krótkie odpowiedzi)

 
 Czasownik „ to be” 

Czasownik „ to have”

 Czasownik „can”
 
 Przymiotniki dzierżawcze : my, your, his, her, its, our, their

 
 Dopełniacz saksoński

 
 Przyimki miejsca : in, on, under…

 



 Przedimki a/an

 Zaimki wskazujące : this/that, these/those
 
 Wyrażenie: there is /there are

 
 Much/many, some/any, a lot of (rzeczowniki policzalne/niepoliczalne)

 
 Liczba mnoga

 
 Czas Present Simple

 
 
SŁOWNICTWO: 

 
 Przybory szkolne

 
 Nazwy państw, narodowości, stolic

 
 Przedmioty szkolne

 
 Ubrania

 
 Czasowniki opisujące umiejętności

 
 Sporty i gry (poszerzenie)

 
 Pomieszczenia, sprzęty, meble

 
 Drzewo genealogiczne – członkowie rodziny, przymiotniki opisujące charakter i osobowość

 
 Zawody

 
 Zwierzęta

 
KOMUNIKACJA I ZASTOSOWANIE FUNKCJI JĘZYKOWYCH: 

 
Umieć wypowiedzieć się na następujące tematy: 

 
- kim jestem, skąd pochodzę, ile mam lat, co posiadam, co potrafię 

 
- moja rodzina (opisywanie rodziny) 

 
- moje ulubione rzeczy (przedmioty szkolne, sporty, aktorzy, itp.) 

 
- mówienie o codziennych czynnościach (opis typowego dnia, hobby) 

Uczeń powinien zastosować następujące funkcje językowe: 

- różne formy powitania i pożegnania 
 
- literowanie swojego imienia, nazwiska oraz innych wyrazów 

 
- podanie adresu i numeru telefonu 

 
- podziękowanie i przepraszanie 

 
- liczenie 0-100 (dla chętnych do 1000) 

 
- określanie kolorów różnych przedmiotów 

 
- wyrażanie przynależności przedmiotów do osób 



 
- określanie położenia przedmiotów 

- zapytanie o godzinę 
 
- wyrażanie uczuć 

 
 

KLASA V 
 
GRAMATYKA: 

 
 Czasowniki „to be”, „to have”, „can” –powtórzenie form twierdzącej, pytającej i przeczącej i zastosowanie w 
zdaniach

 Czas Present Continuous
 
 Czas Present Simple

 
 Czas Past Simple

 
 Rzeczowniki policzalne/niepoliczalne

 
 Przedimek a/an

 
 Zaimki wskazujące this/that, these/those

 
 Określniki some/any, much/many

 
 Pytania WH – udzielanie odpowiedzi

 
 Zaimki i przymiotniki dzierżawcze

 
 Liczba mnoga

 
 Konstrukcja „there is/there are”

 
 Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – zdania z : a lot of, much, many, some/any

 
 Stopniowanie przymiotników 

 One/ ones 
 
 
SŁOWNICTWO I ZASTOSOWANIE FUNKCJI JĘZYKOWYCH: 

 
 Wygląd zewnętrzny- przymiotniki używane do opisu wyglądu, części ciała

 
 Przyimki miejsca

 
 Pomieszczenia w domu, meble

 
 Jedzenie i picie, pojemności

 
 Czas, umieć określić czas i zapytać o godzinę

 
 Czynności codzienne

 
 Zawody – umieć powiedzieć czym się zajmują

 
 Choroby

 



 Rodzaje filmów wyrażanie opinii



 Wyrażenie przeszłości
 
 Przymiotniki opisujące stany emocjonalne

 
 Transport

 
 Sprzęty domowe
 Pogoda

 
 
KLASA VI 

 
GRAMATYKA: 

 
 Czasowniki „to be”, „to have”, „can” – zastosowanie w tekście

 
 Czas Present Continuous vs Present Simple

 
 Czas Past Simple, czasowniki nieregularne

 
 Czas Present Perfect

 
 Future Simple

 
 Zaimki i przymiotniki dzierżawcze, przedimki, przyimki miejsca i czasu

 
 Liczba mnoga

 
 Wyrażenia „too”, „either”

 
 Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 
 Wyrażenia much/many, some/any, a lot of, no

 
 Wyrażenia a little/a few

 
 Wyrażenie „used to”

 
 Przymiotniki i przysłówki

 
 Stopniowanie przymiotników krótkich i wielosylabowych

 
 Okres warunkowy typu 0, I, II

 
 Porównanie „going to” vs Future Simple

 
 Wyrażenie przymusu „have to”.

 
 Czasownik modalny: should/shouldn’t

 
 
SŁOWNICTWO I ZASTOSOWANIE FUNKCJI JĘZYKOWYCH: 

 
 Wygląd zewnętrzny i charakter (poszerzenie wiadomości z V kl)

 
 Zwierzęta domowe – opis

 
 Produkty żywnościowe – poszerzenie słownictwa

 
 Zawody i profesje - poszerzenie



 Czynności codzienne, spędzanie wolnego czasu
 
 Środki transportu

 
 Leczenie urazów, porady w chorobie - dolegliwości

 
 Sporty, sprzęt sportowy

 
 Jedzenie i picie – słownictwo związane z prawidłowym odżywianiem

 
 Słownictwo związane z mitami

 
 Rodzaje ubrań (poszerzenie)

 
 Zjawiska przyrody, katastrofy naturalne, problemy ekologiczne

 
 Słownictwo związane z opisem tragicznego wypadku i niezwykłymi sytuacjami w podróży

 
 Plany wakacyjne, słownictwo związane z survivalem

 
 Pogoda – prognoza pogody

 
 Zwroty używane do zaproponowania czegoś (akceptacja, odrzucenie)

 
 Proszenie o radę i jej udzielanie

 
 Zwroty opisujące znęcanie się nad słabszymi

 
 Wykroczenia i przestępstwa

 
 Wakacje – spędzanie czasu na wakacjach

 
 Słownictwo związane z kulturą i sztuką

 
 Zwroty związane z korzystaniem z komputera i obsługą sprzętu komp.

 
 Kierunki świata, opis miasta Umieć zastosować następujące funkcje językowe:

 
 Opisać wygląd zewnętrzny i cechy charakteru

 
 Powiedzieć skąd pochodzę

 
 Napisać list nieformalny opisujący rodzinę i zwierzęta

 
 Opisać swój dzień i podać jak często wykonuję dane czynności

 
 Opowiedzieć o swoich ulubionych sportach i wyrazić opinię

 
 Zastosować czas Present Simple do określenia czynności codziennych

 
 Napisać krótkie zaproszenie

 
 Umieć napisać krótki przepis używając słownictwa z zakresu „jedzenie/picie/gotowanie”

 
 Umieć odczytać daty i podać kiedy się urodziłem

 
 Zastosować czas przeszły opowiadając o wydarzeniach przeszłych

 
 Umieć 50 czasowników nieregularnych (forma czasu przeszłego i Past Participle)

 



 Umieć zastosować must/musntn’t , „have to”

 Rozumieć tekst czytany i wykonać ćwiczenia
 
 Poprawnie zapisywać wyrazy i zdania w j. angielskim

 
 
KLASA VII 

 
GRAMATYKA: 

 
 Czasy teraźniejsze (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect)
 Czasy przeszłe (Past Simple, Past Continuous, Past Simple of to be, czasowniki nieregularne)
 Stopniowanie przymiotników
 Czasy przyszłe (Future Simple, wyrażenie going to, Present Continuous for future)
 Czasowniki modalne

 
 
SŁOWNICTWO – ZAKRES TEMATYCZNY: 

 
 Człowiek – rodzina, dane osobowe, cechy charakteru 

 Szkoła – przedmioty szkolne, 

 Praca – nazwy zawodów i umiejętności 

  Życie prywatne – czas wolny, hobby, upodobania, święta i uroczystości, uczucia, składanie życzeń, 
podziękowania, gratulacje 

 Podróżowanie i turystyka – słownictwo związane z podróżowaniem, sprzęt turystyczny 

 Kultura – postacie historyczne, zwiedzanie i muzea, nazwy instrumentów i gatunków muzycznych 
 Sport – nazwy dyscyplin i sprzętu sportowego, osiągnięcia 
 Zdrowie – nazwy urazów, udzielanie pierwszej pomocy, wypadki 

 Nauka i technika – urządzenia służące do komunikowania się, słownictwo związane z korzystaniem z telefonów 
komórkowych 

 Świat przyrody – nazwy zwierząt 
 
 

POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH  

Ocena celująca 

Uczeń potrafi: 
 
• swobodnie posługiwać się podstawowymi strukturami dla wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, 

formami twierdzącymi, pytającymi i przeczącymi, w odpowiedzi ustnej i pisemnej 

• dysponować bogatym zasobem słownictwa dotyczącego codziennych tematów i sytuacji, zgodny z katalogiem 
tematów określonym w podstawie programowej 

• poprawić często popełniane błędy gramatyczne i ortograficzne. 

• rozpoznać i poprawnie stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w typowych 
sytuacjach codziennych, zgodny z katalogiem tematów określonym w podstawie programowej 

 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń potrafi: 

 
• dobrze opanować podstawowe struktury dla wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, formy twierdzące, 

pytające i przeczące, w odpowiedzi ustne i pisemne 



• dysponować bogatym zasobem słownictwa dotyczącego codziennych tematów i sytuacji, zgodny z katalogiem 
tematów określonym w podstawie programowej 

• poprawić często popełniane błędy gramatyczne i ortograficzne. 

• rozpoznać i poprawnie stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w typowych 
sytuacjach codziennych, zgodny z katalogiem tematów określonym w podstawie programowej 

 
 
Ocena dobra 

 
Uczeń potrafi: 
• dobrze opanować podstawowe struktury dla wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, formy twierdzące, 

pytające i przeczące, w odpowiedziach ustnych i pisemnych, choć może lepiej ustnie, niż pisemnie. Podczas 
odpowiedzi ustnej popełnia błędy, ale częściowo jest w stanie je poprawiać. 

• dysponować adekwatnym zasobem słownictwa dotyczącego codziennych tematów i sytuacji, zgodnym z katalogiem 
tematów określonych w podstawie programowej 

• poprawić większość często popełnianych błędów gramatycznych i ortograficznych. 

• rozpoznać i poprawnie stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w typowych sytuacjach 
codziennych, zgodnych z katalogiem tematów określonych w podstawie programowej 

 
 
Ocena dostateczna 

 
Uczeń potrafi: 

 
• opanować podstawowe struktury dla teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, formy twierdzące i przeczące, w 

ćwiczeniach kontrolowane, choć popełnia błędy podczas rozmowy lub tworzenia wypowiedzi pisemnej. Mimo 
wszystko, próbuje tworzyć zdanie i skonstruować tekst. 

•  budować pytania i przeczenia we wszystkich znanych czasach, w ćwiczeniach kontrolowanych, choć zdarza mu się 
popełniać błędy podczas rozmowy, 

• stosować poprawny szyk wyrazów w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających; może mu się zdarzyć błąd, 
ale jest w stanie sam go poprawić, gdy nauczyciel wskazuje, że coś jest nie tak 

• dysponować zasobem słownictwa wystarczającym do wyrażania podstawowych potrzeb w typowych codziennych 
sytuacjach życiowych, zgodnie z katalogiem tematów określonych w podstawie programowej, może łatwiej radzić 
sobie w niektórych obszarach niż innych, gdzie znajomość słownictwa może być ograniczona, 

• umiejętnie wykorzystać krótkie, zapamiętane proste zwroty i porozumieć się w typowych codziennych sytuacjach 

• rozpoznać i stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w typowych sytuacjach 
codziennych, choć popełnia błędy, 

 
 
Ocena dopuszczająca 

 
Uczeń potrafi: 

 
• dobrze opanować podstawowe struktury dla teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, - formy twierdzące i przeczące, 

w ćwiczeniach kontrolowanych, choć popełnia liczne błędy podczas rozmowy, 

•  budować pytania i przeczenia we wszystkich znanych czasach, w ćwiczeniach kontrolowanych, choć zdarza mu się 
popełniać liczne błędy podczas rozmowy, 

• stosować poprawny szyk wyrazów w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających w ćwiczeniach 
kontrolowanych; może mu się zdarzyć błąd, ale jest w stanie sam go poprawić, z pomocą pytania naprowadzającego 
nauczyciela 

• rozpoznać i stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w typowych sytuacjach 
codziennych, choć popełnia liczne błędy 



• dysponować ograniczonym zasobem słownictwa wystarczającym do wyrażania podstawowych potrzeb w typowych 
codziennych prostych sytuacjach życiowych, zgodnych z katalogiem tematów określonych w 

podstawie programowej. W niektórych obszarach, znajomość słownictwa może być bardzo ograniczona, jednak 
uczeń próbuje wykorzystać krótkie, zapamiętane proste zwroty. 

 
 
ROZUMIENIE WYPOWIEDZI USTNYCH  

Ocena celująca 

Uczeń potrafi: 
 

• zrozumieć i z dużą swobodą reagować na polecenia nauczyciela, 

• zrozumieć ogólny sens krótkich wysłuchanych wypowiedzi, (np. komunikatów, instrukcji, dialogów, tekstów 
narracyjnych), tzn. o czym jest tekst, wywnioskować ogólne znaczenie i sens na podstawie znanych słów i 
wyrazów, 

• dokładnie określić temat dyskusji, prowadzonej na znane tematy powoli i w sposób jasny, 

• dokładnie zrozumieć sens nagranej wypowiedzi rodzimych użytkowników języka angielskiego na tematy 
codzienne, gdy mówią oni wyraźnie, 

• wyszukać i zidentyfikować określoną informację w zdaniach i dialogach; sprawdzić czy podana informacja jest 
w tekście i czy jest prawidłowa czy też nie; wybrać informacje, które pasują do usłyszanych fragmentów lub 
wyselekcjonować odpowiednio informacje z tekstu słuchanego, 

• określać typ tekstu (np. reklama, rozmowa, wykład itd.), 

• określać intencję nadawcy/autora tekstu, 

• zrozumieć gdzie, kiedy i w jakiej sytuacji tekst słuchany ma miejsce i kim są rozmówcy 

• rozróżnić styl oficjalny i nieoficjalny wypowiedzi. 
 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń potrafi: 
 

• zrozumieć i reagować na polecenia nauczyciela, 

• zrozumieć ogólny sens krótkich wysłuchanych wypowiedzi, (np. komunikatów, instrukcji, dialogów, tekstów 
narracyjnych), tzn. o czym jest tekst, wywnioskować ogólne znaczenie i sens na podstawie znanych słów i 
wyrazów, 

• ogólnie określić temat dyskusji, prowadzonej na znane tematy powoli i w sposób jasny, 

• zrozumieć ogólny sens nagranej wypowiedzi rodzimych użytkowników języka angielskiego na tematy codzienne, 
gdy mówią oni wyraźnie, 

• wyszukać i zidentyfikować określoną informację w zdaniach i dialogach; sprawdzić czy podana informacja jest 
w tekście i czy jest prawidłowa czy też nie; wybrać informacje, które pasują do usłyszanych fragmentów lub 
wyselekcjonować odpowiednio informacje z tekstu słuchanego, 

• określać typ tekstu (np. reklama, rozmowa, wykład itd.), 

• określać intencję nadawcy/autora tekstu, 

• zrozumieć gdzie, kiedy i w jakiej sytuacji tekst słuchany ma miejsce i kim są rozmówcy 

• rozróżnić styl oficjalny i nieoficjalny wypowiedzi. 
 
 
Ocena dobra 



 
Uczeń potrafi: 

 
• zrozumieć i reagować na polecenia nauczyciela, 

• zrozumieć ogólny sens krótkich wysłuchanych wypowiedzi, (np. komunikatów, instrukcji, dialogów, tekstów 
narracyjnych), tzn. o czym jest tekst, wywnioskować ogólne znaczenie i sens na podstawie znanych słów i wyrazów, 

• ogólnie określić temat dyskusji, prowadzonej na znane tematy powoli i w sposób jasny, 

• wyszukać i zidentyfikować większość określonych informacji w zdaniach i dialogach; sprawdzić czy podana 
informacja jest w tekście i czy jest prawidłowa czy też nie; zazwyczaj potrafi wybrać informacje, które pasują do 
usłyszanych fragmentów lub wyselekcjonować odpowiednio informacje z tekstu słuchanego, 

• określać typ tekstu (np. reklama, rozmowa, wykład itd.) 

• określać intencję nadawcy/autora tekstu 

• zrozumieć gdzie, kiedy i w jakiej sytuacji tekst słuchany ma miejsce i kim są rozmówcy, 

• rozróżnić styl oficjalny i nieoficjalny wypowiedzi 

 

Ocena dostateczna 
 
Uczeń potrafi: 

 
• zrozumieć polecenia nauczyciela. 

• zrozumieć ogólny sens różnorodnych krótkich tekstów i rozmów dotyczących życia codziennego i potrafi określić 
kontekst rozmowy, 

• wybrać ze słuchanego tekstu najistotniejsze informacje, np. imiona lub miejsca i zapisać je, 

• sprawdzić, czy otrzymana informacja jest zgodna z informacją usłyszaną i w razie potrzeby umie nanieść poprawki, 

• wywnioskować informacje z kontekstu na podstawie znanych wyrazów, 

• swobodnie napisać przeliterowane słowa, liczby i godziny, 

• określić typ wypowiedzi (np. rozmowa, ogłoszenia, informacja na dworcu, reklama itd.) 

• określić emocje wyrażane w wypowiedzi (czy rozmówcy są zdenerwowani, szczęśliwi itd.) 

• określić intencję nadawcy lub autora tekstu, przy pomocy pytań naprowadzających nauczyciela 

• określić kontekst rozmowy, (miejsce, sytuację, uczestników) 

• określić, przy pomocy pytań naprowadzających nauczyciela, czy wypowiedź jest w formalnym czy nieformalnym 
stylu 

 
 
Ocena dopuszczająca 

 
Uczeń potrafi: 

 
• zrozumieć i reagować na polecenia nauczyciela, może potrzebować powtórzenia, 

• wybrać ze słuchanego tekstu najistotniejsze informacje, np. imiona lub miejsca, i zapisać je, 

• swobodnie napisać przeliterowane słowa, liczby i godziny, 

• zrozumieć ogólny sens różnorodnych krótkich tekstów i rozmów dotyczących życia codziennego; sprawdzić, czy 
otrzymana informacja jest zgodna z informacją usłyszaną i w razie potrzeby umie nanieść poprawki, 

• określić typ wypowiedzi (np. rozmowa, ogłoszenia, informacja na dworcu (itp.), reklama itd.) 



• określić emocje wyrażane w wypowiedzi (czy rozmówcy są zdenerwowany, szczęśliwy itd.) 

• określić intencję nadawcy/autora tekstu, z pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela 

• określić kontekst rozmowy, (miejsce, sytuację, uczestników) 

• wywnioskować informacje z kontekstu na podstawie znanych wyrazów, 

• określić, z pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela, czy wypowiedź jest w oficjalnym lub nieoficjalnym stylu. 
 
 
ROZUMIENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH  

Ocena celująca 

Uczeń potrafi: 

 
• dokładnie zrozumieć sens krótkiego tekstu dotyczącego wydarzeń, problemów, postaci, przedmiotów - typu 

ogłoszenie, instrukcje, prosty artykuł, list lub inny tekst informacyjny lub narracyjny, 

• zrozumieć najczęściej używane oznaczenia w miejscach publicznych np. napisy na ulicach, w restauracjach, szkołach, 
na dworcu. 

• gruntownie zrozumieć sens poszczególnych części tekstu, 

• wyszukać i zidentyfikować określoną informację w tekście; sprawdzić czy podana informacja jest w tekście i czy jest 
prawidłowa czy nie; wybrać informację, która pasuje do czytanego fragmentu lub wyselekcjonować odpowiednio 
informacje z tekstu czytanego, 

• wyszukiwać informację w Internecie lub innych źródłach po angielsku i wyselekcjonować ją odpowiednio 

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, broszurach) konkretne 
informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane, 

• określać intencje autora tekstu, w jakim celu tekst został napisany, 

• określić okoliczności, czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście, 

• rozpoznać relacje między poszczególnymi częściami tekstu, aby ustalić kolejność zdarzeń i logiczną całość, 

• uzupełnić brakujące informacje lub fragmenty, wyselekcjonować odpowiednie z kilku możliwych wyrazy lub zdania, 
aby stworzyć logiczny i spójny tekst, 

 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń potrafi: 
 
• zrozumieć ogólny sens krótkiego tekstu dotyczącego wydarzeń, problemów, postaci, przedmiotów - typu ogłoszenie, 

instrukcje, prosty artykuł, list lub inny tekst informacyjny lub narracyjny, 

• zrozumieć najczęściej używane oznaczenia w miejscach publicznych np. napisy na ulicach, w restauracjach, szkołach, 
na dworcu. 

• zrozumieć ogólny sens poszczególnych części tekstu, 

• wyszukać i zidentyfikować określoną informację w tekście; sprawdzić czy podana informacja jest w tekście i czy jest 
prawidłowa czy nie; wybrać informację, która pasuje do czytanego fragmentu lub wyselekcjonować odpowiednio 
informacje z tekstu czytanego, 

• wyszukiwać informację w Internecie lub innych źródłach po angielsku i wyselekcjonować ją odpowiednio 

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, broszurach) konkretne 



informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane, 

• określać intencje autora tekstu, w jakim celu tekst został napisany, 

• określić okoliczności, czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście, 

• rozpoznać relacje między poszczególnymi częściami tekstu, aby ustalić kolejność zdarzeń i logiczną całość, 

• uzupełnić brakujące informacje lub fragmenty, wyselekcjonować odpowiednie z kilku możliwych wyrazy lub zdania, 
aby stworzyć logiczny i spójny tekst, 

 
 
Ocena dobra 
Uczeń potrafi: 

 
• zrozumieć ogólny sens prostego krótkiego tekstu dotyczącego wydarzeń, problemów, postaci, przedmiotów - typu 

ogłoszenie, instrukcje, prosty artykuł, list lub inny tekst informacyjny lub narracyjny, 

• zrozumieć najczęściej używane oznaczenia w miejscach publicznych np. napisy na ulicach, w restauracjach, szkołach, 
na dworcu. 

• wyszukiwać w Internecie lub w innych źródłach anglojęzycznych, i wyselekcjonować odpowiednio informację 

• zrozumieć ogólny sens poszczególnych części, logiczne/ chronologiczne układanie tekstu, 

• wyszukać i zidentyfikować określoną informację w tekście; sprawdzić czy podana informacja jest w tekście i czy jest 
prawidłowa czy nie; wybrać informację, która pasuje do czytanego fragmentu lub wyselekcjonować odpowiednio 
informacje z tekstu czytanego, 

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, broszurach) konkretne 
informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane, 

• określać intencje autora tekstu, w jakim celu tekst został napisany, 

• określić okoliczności, czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście, 

• rozpoznać relacje między poszczególnymi częściami tekstu, aby ustalić kolejność zdarzeń i logiczną całość, 

• uzupełnić brakujące informacje, lub fragmenty, wyselekcjonować odpowiednie z kilku możliwych, wyrazy lub 
zdania, aby stworzyć logiczny i spójny tekst, 

 

Ocena dostateczna 
 
Uczeń potrafi: 

 
• zrozumieć ogólny sens prostego krótkiego tekstu pisanego o problemach, wydarzeniach, postaciach, przedmiotach 

typu ogłoszenie, instrukcje, prosty artykuł, list lub inny tekst informacyjny lub narracyjny, na dobrze znane mu tematy, 

• zrozumieć najczęściej używane oznaczenia w miejscach publicznych np. w restauracjach, szkołach, na dworcu, 

• sprawdzić, czy podana informacja jest zawarta w krótkim, prostym tekście i czy jest prawidłowa czy nie, 

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, broszurach) konkretne 
informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane, 

• czasem wybrać informację, która pasuje do czytanego fragment lub częściowo wyselekcjonować odpowiednie 
informacje z tekstu czytanego, 

• czasem samodzielnie określać intencje autora tekstu oraz dostrzec w jakim celu tekst został napisany przy pomocy 
pytań naprowadzających nauczyciela 

• określić okoliczności, czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście, 

• częściowo rozpoznać relacje między poszczególnymi częściami tekstu, może ustalić kolejność zdarzeń, ale ma 
trudności ze rozumieniem logiki całego tekstu, potrafi przy pomocy pytań naprowadzających nauczyciela 



• uzupełnić część brakujących informacji, lub niektóre fragmenty tekstu podanymi (kilkoma z wielu) wyrazami lub 
zdaniami, aby stworzyć logiczny i spójny tekst, potrafi przy pomocy pytań naprowadzających nauczyciela 

• rozróżnić styl oficjalny i nieoficjalny tekstu 
 
 
Ocena dopuszczająca 

 
Uczeń potrafi: 

 
• zrozumieć ogólny sens prostego krótkiego tekstu pisanego o problemach, wydarzeniach, postaciach, przedmiotach - 

typu ogłoszenie, instrukcje, prosty artykuł, list lub inny tekst informacyjny lub narracyjny, na dobrze znane mu tematy 

• sprawdzić czy podana informacja jest zawarta w krótkim, prostym tekście i czy jest prawidłowa czy nie, 

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, broszurach) konkretne 
informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane. 

• czasem samodzielnie określać intencje autora tekstu oraz dostrzec w jakim celu tekst został napisany, - potrafi z 
pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela 

• określić okoliczności, czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście, 

• częściowo rozpoznaje relacje między poszczególnymi częściami tekstu, może ustalić kolejność zdarzeń, ale ma 
trudności ze rozumieniem logiki całego tekstu, - z pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela 

• uzupełnić część brakujących informacji lub niektóre fragmenty tekstu podanymi (kilkoma z wielu) wyrazami lub 
zdaniami, aby stworzyć logiczny i spójny tekst, - potrafi z pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela 

• rozróżnić styl oficjalny i nieoficjalny tekstu z pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela 
 
 
TWORZENIE WYPOWIEDZI USTNYCH  

Ocena celująca 

Uczeń potrafi: 
 
• wymawiać wszystkie pojedyncze dźwięki na tyle wyraźnie, by być zrozumianym, 

• wyrazić znaczenie posługując się intonacją, 

• opisywać z dosyć dużą swobodą co widzi na obrazku, na zdjęciu (osoby, miejsca, czynności, zjawiska, przedmioty), 

• opowiedzieć w o przebiegu wydarzenia życia codziennego, 

• przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości np. podczas przygotowania prezentacji, relacjonować wydarzenia z 
przeszłości używając rozmaitych strategii dla podtrzymania płynności wypowiedzi, np. parafrazując, przekształcając, 

• wyrażać i uzasadnić swoje opinie, poglądy i uczucia np. na podstawie ilustracji, krótkiego artykułu lub piosenki 

• przedstawia opinie innych osób np. prezentując wyniki sondażu klasowego 

• opisywać swoje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. o dalszą edukację, ambicje, wymarzoną podróż 
itp. 

• opisywać doświadczenia swoje i innych stosując rozmaite strategie dla przekazywania wiadomości 

• stosować formalny styl wypowiedzi w przygotowanej prezentacji np. dla publiczności 
 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń potrafi: 
 
• wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym, 



• wyrazić znaczenie posługując się intonacją, 

• opisywać w prosty sposób co widzi na obrazku, na zdjęciu (osoby, miejsca, czynności, zjawiska, przedmioty), 

• opowiedzieć w prosty sposób o przebiegu wydarzenia życia codziennego, 

• przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości np. podczas przygotowania prezentacji, relacjonować wydarzenia z 
przeszłości używając rozmaitych strategii dla podtrzymania płynności wypowiedzi, np. parafrazując, przekształcając, 

• wyrażać i uzasadnić swoje opinie, poglądy i uczucia w prosty sposób np. na podstawie ilustracji, krótkiego artykułu 
lub piosenki 

• przedstawia opinie innych osób np. prezentując wyniki sondażu klasowego 

• opisywać swoje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. o dalszą edukację, ambicje, wymarzoną podróż 
itp. 

• opisywać doświadczenia swoje i innych stosując rozmaite strategie dla przekazywania wiadomości 

• stosować formalny styl wypowiedzi w przygotowanej prezentacji np. dla publiczności 
 
 
Ocena dobra 

 
Uczeń potrafi: 

 
• wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym, 

• wyrazić znaczenie posługując się intonacją, 

• opisywać w prosty sposób co widzi na obrazku, na zdjęciu (osoby, miejsca, czynności, zjawiska, przedmioty), 

• opowiedzieć w prosty sposób o przebiegu wydarzenia życia codziennego, 

• przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości np. podczas przygotowanej prezentacji, relacjonować wydarzenia z 
przeszłości, używając rozmaitych strategii dla podtrzymania płynności wypowiedzi, np. parafrazując, przekształcając, 
na podstawie notatek 

• wyrażać i uzasadnić swoje opinie, poglądy i uczucia w prosty sposób w odpowiedziach na pytania. 

• przedstawiać opinie innych osób np. prezentując wyniki sondażu klasowego 

• opisywać swoje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. o dalsze edukacje, ambicje, wymarzone podróż 
itp. 

• opisywać doświadczenia swoje i innych stosując rozmaite strategie dla przekazywania wiadomości 

• stosować formalny styl wypowiedzi w przygotowanej prezentacji np. dla publiczności 
 
 
Ocena dostateczna 

 
Uczeń potrafi: 

 
 wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym,

 wyrazić znaczenie posługując się intonacją,

• powiedzieć kilka zdań o sobie, rozumie i umie odpowiedzieć na pytania dotyczące codziennych sytuacji i wydarzeń, 
np. opisać ludzi, miejsca, zdarzenia, czynności 

• używać rozmaitych strategii dla przekazywania wiadomości/myśli, np. używając innych słów, parafrazując, 

• relacjonować w prosty sposób wydarzenia z przeszłości na podstawie pomocy wizualnej lub notatek, po czasie 
potrzebnym na przygotowanie się lub na podstawie niedawno wcześniej ćwiczonego materiału 

• przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości na podstawie pomocy wizualnej lub notatek, po czasie potrzebnym 



na przygotowanie się lub na podstawie niedawno, wcześniej ćwiczonego materiału 

• w co najmniej jednym zdaniu wyrazić swoją opinię, poglądy i uczucia w odpowiedzi na pytania i w bardzo prosty 
sposób potrafi je uzasadnić. 

• przedstawić opinie innych osób po czasie potrzebnym na przygotowanie się, na podstawie notatek. 

• w co najmniej jednym zdaniu opisywać swoje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. o wakacjach 

• w bardzo prosty sposób opisywać doświadczenia swoje i innych, po czasie potrzebnym na przygotowanie się, na 
podstawie notatek. 

• wyrazić potrzebę objaśnienia i poprosić o powtórzenie, 

• stosować odpowiednie formy grzecznościowe adresowane do rozmówcy 
 
 
Ocena dopuszczająca 

 
Uczeń potrafi: 

 
 wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym,

• wyrazić znaczenie posługując się intonacją, 

• powiedzieć kilka zdań o sobie, rozumie i umie odpowiedzieć na pytania dotyczące codziennych sytuacji i wydarzeń, 
np. opisać ludzi, miejsca, czynności, 

• relacjonować wcześniej przygotowane wypowiedzi na temat faktów lub wydarzeń w przeszłości i teraźniejszości w 
bardzo prosty sposób 

• w bardzo prosty sposób relacjonować wydarzenia z przeszłości na podstawie historyjki obrazkowej lub innej 
pomocy wizualnej, 

• dysponować odpowiednim zakresem funkcji językowych, by w prosty sposób udzielać, przekazać, lub odmówić 
udzielania informacji oraz wyrazić np. powitanie, prośbę, uczucie, opinię, plany. 

• używa rozmaitych strategii dla przekazywania wiadomości/myśli, np. używając innych słów, parafrazując, np. na 
temat doświadczeń swoich i innych, opinii innych osób 

• stosować odpowiednie formy grzecznościowe w rozmowie 
 
 
TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH  

Ocena celująca 

Uczeń potrafi: 
 
• wypełnić kwestionariusz osobowy, 

• opisać w stosunkowo w złożony sposób osoby, przedmioty, miejsca i czynności pokazywane na obrazku, 

• napisać list do kolegi o codziennych czynnościach, o miejscu zamieszkania, o szkole, o rodzinie, o swoich 
zainteresowaniach, 

•  przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości np. prezentując informacje w ramach projektu na plakacie lub 
stronie internetowej, 

• napisać opowiadanie relacjonując wydarzenie z przeszłości na podstawie notatki, obrazka itp., 

• napisać notatkę, np. w pamiętniku, opisując w dosyć złożony sposób zdarzenia i uczucia, 

• przedstawić opinie innych np. w raporcie z sondażu klasowego, 

• opisywać intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. w liście do kolegi/koleżanki, 



• opisywać doświadczenia swoje i innych np. pisząc kilka zdań o wakacjach, koncercie, wycieczce itp., 

• napisać pozdrowienia lub życzenia, stosując odpowiedni styl, 

• napisać zaproszenie lub podziękowanie, stosując odpowiedni styl, 

• poprawnie przeliterować większość poznanych słów, 

• poprawnie używać zasad pisowni oraz interpunkcji. 
 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń potrafi: 
 
• wypełnić prosty kwestionariusz osobowy, 

• opisać w prosty sposób osoby, przedmioty, miejsca i czynności pokazywane na obrazku, 

• napisać krótki list do kolegi o codziennych czynnościach, o miejscu zamieszkania, o szkole, o rodzinie, o swoich 
zainteresowaniach, 

•  przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości np. prezentując informacje w ramach projektu na plakacie lub 
stronie internetowej, 

• napisać proste, krótkie opowiadanie relacjonując wydarzenie z przeszłości na podstawie notatki, obrazka itp., 

• napisać notatkę, np. w pamiętniku, opisując w prosty sposób zdarzenia i uczucia, 

• przedstawić opinie innych np. w raporcie z sondażu klasowego, 

• opisywać intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. w liście do kolegi/koleżanki, 

• opisywać doświadczenia swoje i innych np. pisząc kilka zdań o wakacjach, koncercie, wycieczce itp., 

• napisać pozdrowienia lub życzenia, stosując odpowiedni styl, 

• napisać krótkie zaproszenie lub podziękowanie, stosując odpowiedni styl, 

• poprawnie przeliterować większość poznanych słów, 

• poprawnie używać zasad pisowni oraz interpunkcji. 
 
 
Ocena dobra 

 
Uczeń potrafi: 

 
• wypełnić prosty kwestionariusz osobowy, 

• opisać w prosty sposób osoby, przedmioty, miejsca i czynności pokazywane na obrazku, 

• napisać krótki list do kolegi o codziennych czynnościach, o miejscu zamieszkania, o szkole, o rodzinie, o swoich 
zainteresowaniach, 

• relacjonować w prosty sposób wydarzenia z przeszłości na podstawie historyki obrazkowej lub notatek 

• przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości np. prezentując informacje czytane w tekście 

• napisać krótką notatkę, np. w pamiętniku, opisując w prosty sposób zdarzenia i uczucia 

• w prosty sposób przedstawić opinie innych np. w raporcie o sondażu klasowym 



• opisywać intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. w liście do kolegi/koleżanki 

• opisywać doświadczenia swoje i innych np. pisząc kilka zdań o wakacjach, koncercie, wycieczce itp. 

• napisać pozdrowienia lub życzenia, stosując odpowiedni styl 

• napisać krótkie zaproszenie lub podziękowanie, stosując odpowiedni styl 

• poprawnie przeliterować większość poznanych słów, 

• poprawnie używać zasad pisowni oraz interpunkcji. 
 
 
Ocena dostateczna 

 
Uczeń potrafi: 

 
• wypełnić prosty formularz wpisując dane o sobie, 

• wykonać krótki, prosty opis ludzi, miejsc i zdarzeń, przedmiotu, czynności na podstawie ilustracji 

• napisać kilka informacji o sobie, np. w krótkim liście lub na pocztówce, o wydarzeniach codziennych 

• przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości w ćwiczeniach kontrolowanych 

• relacjonować w prosty sposób wydarzenia z przeszłości na podstawie historyki obrazkowej lub notatek, na 
podstawie treści wcześniej ćwiczonych w mówieniu 

• napisać kilka informacji o sobie, swoich poglądach i uczuciach np. w krótkim liście lub na pocztówce 

• pisać krótki list do kolegi/koleżanki, stosując odpowiednie zwroty na rozpoczęcie i zakończenie, np. swój plan na 
przyszłe wakacje 

• przedstawić opinie innych osób, po wspólnym przygotowaniu 

• opisywać doświadczenia swoje i innych na podstawie podanych notatek oraz treści wcześniej ćwiczonych w 
mówieniu 

• poprawnie przeliterować większość poznanych słów, 

• poprawnie używać podstawowych zasad interpunkcji. 

• Stosować odpowiednie formy grzecznościowe w pisanych życzeniach urodzinowych, świątecznych itp., a także 
zwrotach grzecznościowych na kopercie. 

 
 
Ocena dopuszczająca 

 
Uczeń potrafi: 

 
• wypełnić prosty formularz, wpisując dane o sobie, 

• wykonać krótki opis ludzi, miejsc i zjawiska i czynności opierając się na obrazkach, 

• opisywać bardzo krótkie wydarzenia życia codziennego opierając się na pisemnych lub wizualnych sugestiach na 
podstawie treści wcześniej ćwiczonych w mówieniu, 

• napisać kilka zdań prezentując fakty z przeszłości i teraźniejszości na podstawie podanych notatek, 

• tworzyć bardzo proste, krótkie opowiadania relacjonując wydarzenia z przeszłości, opierając się na pisemnych lub 
wizualnych sugestiach, na podstawie treści wcześniej ćwiczonych w mówieniu, 



• w co najmniej jednym zdaniu wyrazić swoje opinie, poglądy i uczucia i w bardzo prosty sposób potrafi je uzasadnić, 

• w co najmniej jednym zdaniu - w bardzo prosty sposób - przedstawić opinie innych, 

• w co najmniej jednym zdaniu opisywać swoje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. o wakacjach, 

• w bardzo prosty sposób opisywać doświadczenia swoje i innych, po uprzednim przygotowaniu materiału w 
mówieniu, 

• poprawnie przeliterować większość poznanych słów, 

• poprawnie używać podstawowych zasad interpunkcji, 

• złożyć życzenia urodzinowe, świątecznie itp. na kartce w stylu odpowiednim dla odbiorca. 
 
 
REAGOWANIE NA WYPOWIEDZI 
 
Ocena celująca 

 
Uczeń potrafi: 

 
• brać udział w rozmowach/ dyskusjach na znane mu tematy, 

• nawiązać kontakty, przedstawić się, przywitać i pożegnać, dziękować i odpowiednio reagować, 

• rozpoczynać, podtrzymać i zakończyć rozmowę w celu uzyskania, udzielanie, przekazania, lub odmowy udzielania 
informacji i odpowiednio reagować, 

• porozumieć się skutecznie w typowych codziennych sytuacjach np. zakupy, podróże, 

• udzielać dosyć złożonych wskazówek i instrukcji i odpowiednio reagować, 

• porozumieć się bezpośrednio i wymienić informacje dotyczące codziennych potrzeb, prowadząc proste negocjacje 
np. o terminie wykonanie zadania 

• proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie, 

• prosić o pozwolenie, udzielić i odmawiać pozwolenia 

• wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pytać o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadzać się, 
sprzeciwiać się 

• wyrażać uczucia, opinie i własne poglądy na codzienny tematy. 

• prosić o radę i udzielać rady 

• prosić o coś oraz zgodzić się na prośbę lub odmówić prośbie 

• wyrażać skargę, przeprosić i właściwie odpowiadać, 

• poprosić o powtórzenie i wyjaśnienie, 
 
 
 
Ocena bardzo dobra 

 
Uczeń potrafi: 

 
• brać udział w krótkich rozmowach na znane mu tematy, 

• nawiązać kontakty, przedstawić się, przywitać i pożegnać, dziękować i odpowiednio reagować, 

• rozpoczynać, podtrzymać i zakończyć rozmowę w celu uzyskania, udzielanie, przekazania, lub odmowy udzielania 
informacji i odpowiednio reagować, 



• porozumieć się skutecznie w typowych codziennych sytuacjach np. zakupy, podróże, 

• udzielać prostych wskazówek i instrukcji i odpowiednio reagować, 

• porozumieć się bezpośrednio i wymienić informacje dotyczące codziennych potrzeb, prowadząc proste negocjacje 
np. o terminie wykonanie zadania 

• proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie, 

• prosić o pozwolenie, udzielić i odmawiać pozwolenia 

• wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pytać o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadzać się, 
sprzeciwiać się 

• wyrażać uczucia, opinie i własne poglądy na codzienny tematy w prosty sposób. 

• prosić o radę i udzielać rady 

• prosić o coś oraz zgodzić się na prośbę lub odmówić prośbie 

• wyrażać skargę, przeprosić i właściwie odpowiadać, 

• poprosić o powtórzenie i wyjaśnienie, 
 
 
Ocena dobra 

 
Uczeń potrafi: 
• brać udział w krótkich rozmowach na znane mu tematy związane z własnymi zainteresowaniami, 

• nawiązać kontakty, przedstawić się, przywitać i pożegnać, dziękować i odpowiednio reagować, 

• rozpoczynać, podtrzymać i zakończyć rozmowę w celu uzyskania, udzielania, przekazania, lub odmowy udzielania 
informacji i odpowiednio reagować, 

• porozumieć się skutecznie w typowych codziennych sytuacjach np. zakupy, podróże, 

• udzielać prostych wskazówek i instrukcji i odpowiednio reagować, 

• porozumieć się bezpośrednio i wymienić informacje dotyczące codziennych potrzeb, prowadząc proste negocjacje 
np. o terminie wykonanie zadania 

• proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie, 

• prosić o pozwolenie, udzielić i odmawiać pozwolenia 

• wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadzać się, 
sprzeciwiać się 

• wyrażać uczucia, opinie i własne poglądy na codzienny tematy, 

• prosić o radę i udziela jej, 

• prosić o coś oraz zgadza się na prośbę lub odmawia, 

• wyrażać skargę, przeprosić i właściwie odpowiadać, 

• poprosić o powtórzenie i wyjaśnienie, 
 
 
Ocena dostateczna 

 
Uczeń potrafi: 

 
• reagować w sytuacjach codziennych w celu uzyskania, udzielania, przekazania, lub odmowy udzielania informacji, 

choć popełnia błędy językowe, 



• wziąć udział w krótkiej i prostej rozmowie na tematy życia codziennego i znanych mu tematów. 

• dysponować odpowiednim zakresem funkcji językowych, by w prostym sposób udzielać, przekazać, lub odmówić 
udzielania informacji oraz wyrazić np. powitanie, prośbę, uczucia, opinie, plany 

• stosować zapamiętane formuły i zwroty oraz strategie kompensacyjne, aby podtrzymywać rozmowę 

• stosować różne strategie komunikacyjne, aby prowadzić rozmowę 

• stosować formy grzecznościowe adresując je do osób starszych itp. 

• uzyskać informacje, zadając pytanie, mimo że popełnia czasem błędy z do /szykiem wyrazów itp. 

• przekazać proste informacje w formie zrozumiałej, stosując różne strategie kompensacyjne, aby wypełnić luki w 
swoim zasobie językowym, prowadzić proste negocjacje z kolegami/ koleżankami np. o filmie, który będą oglądać 

• proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie 

• prosić o pozwolenie, udzielić i odmawiać pozwolenia 

• wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadzać się, 
sprzeciwiać się 

• wyrażać swoje emocje 

• prosić o radę i udzielać rady 

• prosić, podziękować, zgodzić się na coś lub odmówić wykonania prośby 

• wyrażać skargę, przeprasza, przyjmować przeprosiny 

• wyrazić potrzebę objaśnienia i poprosić o powtórzenie, 
 
 
Ocena dopuszczająca 

 
Uczeń potrafi: 

 
• zareagować w sytuacjach codziennych w celu uzyskania, udzielania, przekazania, lub odmowy udzielania informacji, 

choć popełnia błędy językowe, 

• wziąć udział w krótkiej i prostej rozmowie na tematy życia codziennego i dobrze znane mu tematy, 

• stosować zapamiętane formuły, aby rozpoczynać i kończyć rozmowę, 

• stosować różne strategie komunikacyjne, aby prowadzić rozmowę, 

• stosować formy grzecznościowe adresując je do osób starszych itp., 

• umie uzyskać informacje, zadając pytanie, mimo że popełnia czasem błędy z do /szykiem wyrazów itp., 

• umie przekazać proste informacje w zrozumiałej formie, stosując różne strategie kompensacyjne, aby wypełnić luki 
w swoim zasobie językowym, prowadzić proste negocjacje z kolegami/ koleżankami np. o filmie, który będą oglądać, 

• proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie, 

• prosić o pozwolenie, udzielić i odmawiać pozwolenia, 

• wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadzać się, 
sprzeciwiać się, 

• wyrażać swoje emocje, 

• prosić o radę i udzielać jej, 

• prosić, podziękować, zgodzić się na coś lub odmówić wykonania prośby, 

• wyrażać skargę, przeprasza, przyjmować przeprosiny, 



• wyrazić potrzebę objaśnienia i poprosić o powtórzenie. 
 
 
KLASA VIII 

 
GRAMATYKA: 

 
 Czasowniki to be, have got
 Zaimki wskazujące
 There is/ are
 Czasy przeszłe (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, used to, czasowniki nieregularne)
 Czasy teraźniejsze (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect)
 Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 Przyimki czasu, miejsca
 Czasy przyszłe (Future Simple, going to, Present Continuous for future)
 Czasowniki modalne
 Zdania przydawkowe
 Zdania warunkowe 0/1/2/3
 Strona bierna
 Too i enough
 Zdania czasowe
 Formy bezokolicznika, forma gerund
 Stopniowanie przymiotników i przysłówków
 Mowa zależna
 Rodzajnik określony i nieokreślony

 
 
SŁOWNICTWO – ZAKRES TEMATYCZNY: 

 
 Człowiek 
 Miejsce zamieszkania 
 Edukacja 

 Praca 
 Życie prywatne 
 Żywienie 

 Zakupy i usługi 
 Podróżowanie i turystyka 

 Kultura 

 Sport 
 Zdrowie 
 Nauka i technika 
 Świat przyrody 

 Życie społeczne 
 
 

POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH  

Ocena celująca 

Uczeń potrafi: 
 
• swobodnie posługiwać się podstawowymi strukturami dla wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, 

formami twierdzącymi, pytającymi i przeczącymi, w odpowiedzi ustnej i pisemnej 



• dysponować bogatym zasobem słownictwa dotyczącego codziennych tematów i sytuacji, zgodny z katalogiem 
tematów określonym w podstawie programowej 

• poprawić często popełniane błędy gramatyczne i ortograficzne. 

• rozpoznać i poprawnie stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w typowych 
sytuacjach codziennych, zgodny z katalogiem tematów określonym w podstawie programowej 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń potrafi: 
 
• dobrze opanować podstawowe struktury dla wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, formy twierdzące, 

pytające i przeczące, w odpowiedzi ustne i pisemne 

• dysponować bogatym zasobem słownictwa dotyczącego codziennych tematów i sytuacji, zgodny z katalogiem 
tematów określonym w podstawie programowej 

• poprawić często popełniane błędy gramatyczne i ortograficzne. 

• rozpoznać i poprawnie stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w typowych 
sytuacjach codziennych, zgodny z katalogiem tematów określonym w podstawie programowej 

 
 
Ocena dobra 

Uczeń potrafi: 
 
• dobrze opanować podstawowe struktury dla wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, formy twierdzące, 

pytające i przeczące, w odpowiedziach ustnych i pisemnych, choć może lepiej ustnie, niż pisemnie. Podczas 
odpowiedzi ustnej popełnia błędy, ale częściowo jest w stanie je poprawiać. 

• dysponować adekwatnym zasobem słownictwa dotyczącego codziennych tematów i sytuacji, zgodnym z katalogiem 
tematów określonych w podstawie programowej 

• poprawić większość często popełnianych błędów gramatycznych i ortograficznych. 

• rozpoznać i poprawnie stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w typowych sytuacjach 
codziennych, zgodnych z katalogiem tematów określonych w podstawie programowej 

 
 
Ocena dostatecznaq 

 
Uczeń potrafi: 

 
• opanować podstawowe struktury dla teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, formy twierdzące i przeczące, w 

ćwiczeniach kontrolowane, choć popełnia błędy podczas rozmowy lub tworzenia wypowiedzi pisemnej. Mimo 
wszystko, próbuje tworzyć zdanie i skonstruować tekst. 

•  budować pytania i przeczenia we wszystkich znanych czasach, w ćwiczeniach kontrolowanych, choć zdarza mu się 
popełniać błędy podczas rozmowy, 

• stosować poprawny szyk wyrazów w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających; może mu się zdarzyć błąd, 
ale jest w stanie sam go poprawić, gdy nauczyciel wskazuje, że coś jest nie tak 

• dysponować zasobem słownictwa wystarczającym do wyrażania podstawowych potrzeb w typowych codziennych 
sytuacjach życiowych, zgodnie z katalogiem tematów określonych w podstawie programowej, może łatwiej radzić 
sobie w niektórych obszarach niż innych, gdzie znajomość słownictwa może być ograniczona, 

• umiejętnie wykorzystać krótkie, zapamiętane proste zwroty i porozumieć się w typowych codziennych sytuacjach 

• rozpoznać i stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w typowych sytuacjach 
codziennych, choć popełnia błędy, 

 
 



Ocena dopuszczająca 
 
Uczeń potrafi: 

 
• dobrze opanować podstawowe struktury dla teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, - formy twierdzące i przeczące, 

w ćwiczeniach kontrolowanych, choć popełnia liczne błędy podczas rozmowy, 

•  budować pytania i przeczenia we wszystkich znanych czasach, w ćwiczeniach kontrolowanych, choć zdarza mu się 
popełniać liczne błędy podczas rozmowy, 

• stosować poprawny szyk wyrazów w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających w ćwiczeniach 
kontrolowanych; może mu się zdarzyć błąd, ale jest w stanie sam go poprawić, z pomocą pytania naprowadzającego 
nauczyciela 

• rozpoznać i stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w typowych sytuacjach 
codziennych, choć popełnia liczne błędy 

• dysponować ograniczonym zasobem słownictwa wystarczającym do wyrażania podstawowych potrzeb w typowych 
codziennych prostych sytuacjach życiowych, zgodnych z katalogiem tematów określonych w podstawie 
programowej. W niektórych obszarach, znajomość słownictwa może być bardzo ograniczona, jednak uczeń próbuje 
wykorzystać krótkie, zapamiętane proste zwroty. 

 
 
ROZUMIENIE WYPOWIEDZI USTNYCH  

Ocena celująca 

Uczeń potrafi: 
 

• zrozumieć i z dużą swobodą reagować na polecenia nauczyciela, 

• zrozumieć ogólny sens krótkich wysłuchanych wypowiedzi, (np. komunikatów, instrukcji, dialogów, tekstów 
narracyjnych), tzn. o czym jest tekst, wywnioskować ogólne znaczenie i sens na podstawie znanych słów i 
wyrazów, 

• dokładnie określić temat dyskusji, prowadzonej na znane tematy powoli i w sposób jasny, 

• dokładnie zrozumieć sens nagranej wypowiedzi rodzimych użytkowników języka angielskiego na tematy 
codzienne, gdy mówią oni wyraźnie, 

• wyszukać i zidentyfikować określoną informację w zdaniach i dialogach; sprawdzić czy podana informacja jest 
w tekście i czy jest prawidłowa czy też nie; wybrać informacje, które pasują do usłyszanych fragmentów lub 
wyselekcjonować odpowiednio informacje z tekstu słuchanego, 

• określać typ tekstu (np. reklama, rozmowa, wykład itd.), 

• określać intencję nadawcy/autora tekstu, 

• zrozumieć gdzie, kiedy i w jakiej sytuacji tekst słuchany ma miejsce i kim są rozmówcy 

• rozróżnić styl oficjalny i nieoficjalny wypowiedzi. 
 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń potrafi: 
 

• zrozumieć i reagować na polecenia nauczyciela, 

• zrozumieć ogólny sens krótkich wysłuchanych wypowiedzi, (np. komunikatów, instrukcji, dialogów, tekstów 
narracyjnych), tzn. o czym jest tekst, wywnioskować ogólne znaczenie i sens na podstawie znanych słów i 
wyrazów, 

• ogólnie określić temat dyskusji, prowadzonej na znane tematy powoli i w sposób jasny, 

• zrozumieć ogólny sens nagranej wypowiedzi rodzimych użytkowników języka angielskiego na tematy codzienne, 



gdy mówią oni wyraźnie, 

• wyszukać i zidentyfikować określoną informację w zdaniach i dialogach; sprawdzić czy podana informacja jest 
w tekście i czy jest prawidłowa czy też nie; wybrać informacje, które pasują do usłyszanych fragmentów lub 
wyselekcjonować odpowiednio informacje z tekstu słuchanego, 

• określać typ tekstu (np. reklama, rozmowa, wykład itd.), 

• określać intencję nadawcy/autora tekstu, 

• zrozumieć gdzie, kiedy i w jakiej sytuacji tekst słuchany ma miejsce i kim są rozmówcy 

• rozróżnić styl oficjalny i nieoficjalny wypowiedzi. 
 
 
Ocena dobra 

 
Uczeń potrafi: 

 
• zrozumieć i reagować na polecenia nauczyciela, 

• zrozumieć ogólny sens krótkich wysłuchanych wypowiedzi, (np. komunikatów, instrukcji, dialogów, tekstów 
narracyjnych), tzn. o czym jest tekst, wywnioskować ogólne znaczenie i sens na podstawie znanych słów i wyrazów, 

• ogólnie określić temat dyskusji, prowadzonej na znane tematy powoli i w sposób jasny, 

• wyszukać i zidentyfikować większość określonych informacji w zdaniach i dialogach; sprawdzić czy podana 
informacja jest w tekście i czy jest prawidłowa czy też nie; zazwyczaj potrafi wybrać informacje, które pasują do 
usłyszanych fragmentów lub wyselekcjonować odpowiednio informacje z tekstu słuchanego, 

• określać typ tekstu (np. reklama, rozmowa, wykład itd.) 

• określać intencję nadawcy/autora tekstu 

• zrozumieć gdzie, kiedy i w jakiej sytuacji tekst słuchany ma miejsce i kim są rozmówcy, 

• rozróżnić styl oficjalny i nieoficjalny wypowiedzi 

Ocena dostateczna 
 
Uczeń potrafi: 

 
• zrozumieć polecenia nauczyciela. 

• zrozumieć ogólny sens różnorodnych krótkich tekstów i rozmów dotyczących życia codziennego i potrafi określić 
kontekst rozmowy, 

• wybrać ze słuchanego tekstu najistotniejsze informacje, np. imiona lub miejsca i zapisać je, 

• sprawdzić, czy otrzymana informacja jest zgodna z informacją usłyszaną i w razie potrzeby umie nanieść poprawki, 

• wywnioskować informacje z kontekstu na podstawie znanych wyrazów, 

• swobodnie napisać przeliterowane słowa, liczby i godziny, 

• określić typ wypowiedzi (np. rozmowa, ogłoszenia, informacja na dworcu, reklama itd.) 

• określić emocje wyrażane w wypowiedzi (czy rozmówcy są zdenerwowani, szczęśliwi itd.) 

• określić intencję nadawcy lub autora tekstu, przy pomocy pytań naprowadzających nauczyciela 

• określić kontekst rozmowy, (miejsce, sytuację, uczestników) 

• określić, przy pomocy pytań naprowadzających nauczyciela, czy wypowiedź jest w formalnym czy nieformalnym 
stylu 

 
 



Ocena dopuszczająca 
 

Uczeń potrafi: 
 
• zrozumieć i reagować na polecenia nauczyciela, może potrzebować powtórzenia, 

• wybrać ze słuchanego tekstu najistotniejsze informacje, np. imiona lub miejsca, i zapisać je, 

• swobodnie napisać przeliterowane słowa, liczby i godziny, 

• zrozumieć ogólny sens różnorodnych krótkich tekstów i rozmów dotyczących życia codziennego; sprawdzić, czy 
otrzymana informacja jest zgodna z informacją usłyszaną i w razie potrzeby umie nanieść poprawki, 

• określić typ wypowiedzi (np. rozmowa, ogłoszenia, informacja na dworcu (itp.), reklama itd.) 

• określić emocje wyrażane w wypowiedzi (czy rozmówcy są zdenerwowany, szczęśliwy itd.) 

• określić intencję nadawcy/autora tekstu, z pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela 

• określić kontekst rozmowy, (miejsce, sytuację, uczestników) 

• wywnioskować informacje z kontekstu na podstawie znanych wyrazów, 

• określić, z pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela, czy wypowiedź jest w oficjalnym lub nieoficjalnym stylu. 
 
 
ROZUMIENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH  

Ocena celująca 

Uczeń potrafi: 

 
• dokładnie zrozumieć sens krótkiego tekstu dotyczącego wydarzeń, problemów, postaci, przedmiotów - typu 

ogłoszenie, instrukcje, prosty artykuł, list lub inny tekst informacyjny lub narracyjny, 

• zrozumieć najczęściej używane oznaczenia w miejscach publicznych np. napisy na ulicach, w restauracjach, szkołach, 
na dworcu. 

• gruntownie zrozumieć sens poszczególnych części tekstu, 

• wyszukać i zidentyfikować określoną informację w tekście; sprawdzić czy podana informacja jest w tekście i czy jest 
prawidłowa czy nie; wybrać informację, która pasuje do czytanego fragmentu lub wyselekcjonować odpowiednio 
informacje z tekstu czytanego, 

• wyszukiwać informację w Internecie lub innych źródłach po angielsku i wyselekcjonować ją odpowiednio 

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, broszurach) konkretne 
informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane, 

• określać intencje autora tekstu, w jakim celu tekst został napisany, 

• określić okoliczności, czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście, 

• rozpoznać relacje między poszczególnymi częściami tekstu, aby ustalić kolejność zdarzeń i logiczną całość, 

• uzupełnić brakujące informacje lub fragmenty, wyselekcjonować odpowiednie z kilku możliwych wyrazy lub zdania, 
aby stworzyć logiczny i spójny tekst, 

 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń potrafi: 
 



• zrozumieć ogólny sens krótkiego tekstu dotyczącego wydarzeń, problemów, postaci, przedmiotów - typu ogłoszenie, 
instrukcje, prosty artykuł, list lub inny tekst informacyjny lub narracyjny, 

• zrozumieć najczęściej używane oznaczenia w miejscach publicznych np. napisy na ulicach, w restauracjach, szkołach, 
na dworcu. 

• zrozumieć ogólny sens poszczególnych części tekstu, 

• wyszukać i zidentyfikować określoną informację w tekście; sprawdzić czy podana informacja jest w tekście i czy jest 
prawidłowa czy nie; wybrać informację, która pasuje do czytanego fragmentu lub wyselekcjonować odpowiednio 
informacje z tekstu czytanego, 

• wyszukiwać informację w Internecie lub innych źródłach po angielsku i wyselekcjonować ją odpowiednio 

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, broszurach) konkretne 
informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane, 

• określać intencje autora tekstu, w jakim celu tekst został napisany, 

• określić okoliczności, czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście, 

• rozpoznać relacje między poszczególnymi częściami tekstu, aby ustalić kolejność zdarzeń i logiczną całość, 

• uzupełnić brakujące informacje lub fragmenty, wyselekcjonować odpowiednie z kilku możliwych wyrazy lub zdania, 
aby stworzyć logiczny i spójny tekst, 

 
 
Ocena dobra 
Uczeń potrafi: 

 
• zrozumieć ogólny sens prostego krótkiego tekstu dotyczącego wydarzeń, problemów, postaci, przedmiotów - typu 

ogłoszenie, instrukcje, prosty artykuł, list lub inny tekst informacyjny lub narracyjny, 

• zrozumieć najczęściej używane oznaczenia w miejscach publicznych np. napisy na ulicach, w restauracjach, szkołach, 
na dworcu. 

• wyszukiwać w Internecie lub w innych źródłach anglojęzycznych, i wyselekcjonować odpowiednio informację 

• zrozumieć ogólny sens poszczególnych części, logiczne/ chronologiczne układanie tekstu, 

• wyszukać i zidentyfikować określoną informację w tekście; sprawdzić czy podana informacja jest w tekście i czy jest 
prawidłowa czy nie; wybrać informację, która pasuje do czytanego fragmentu lub wyselekcjonować odpowiednio 
informacje z tekstu czytanego, 

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, broszurach) konkretne 
informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane, 

• określać intencje autora tekstu, w jakim celu tekst został napisany, 

• określić okoliczności, czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście, 

• rozpoznać relacje między poszczególnymi częściami tekstu, aby ustalić kolejność zdarzeń i logiczną całość, 

• uzupełnić brakujące informacje, lub fragmenty, wyselekcjonować odpowiednie z kilku możliwych, wyrazy lub 
zdania, aby stworzyć logiczny i spójny tekst, 

 

Ocena dostateczna 
 
Uczeń potrafi: 

 
• zrozumieć ogólny sens prostego krótkiego tekstu pisanego o problemach, wydarzeniach, postaciach, przedmiotach 

typu ogłoszenie, instrukcje, prosty artykuł, list lub inny tekst informacyjny lub narracyjny, na dobrze znane mu tematy, 

• zrozumieć najczęściej używane oznaczenia w miejscach publicznych np. w restauracjach, szkołach, na dworcu, 



• sprawdzić, czy podana informacja jest zawarta w krótkim, prostym tekście i czy jest prawidłowa czy nie, 

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, broszurach) konkretne 
informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane, 

• czasem wybrać informację, która pasuje do czytanego fragment lub częściowo wyselekcjonować odpowiednie 
informacje z tekstu czytanego, 

• czasem samodzielnie określać intencje autora tekstu oraz dostrzec w jakim celu tekst został napisany przy pomocy 
pytań naprowadzających nauczyciela 

• określić okoliczności, czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście, 

• częściowo rozpoznać relacje między poszczególnymi częściami tekstu, może ustalić kolejność zdarzeń, ale ma 
trudności ze rozumieniem logiki całego tekstu, potrafi przy pomocy pytań naprowadzających nauczyciela 

• uzupełnić część brakujących informacji, lub niektóre fragmenty tekstu podanymi (kilkoma z wielu) wyrazami lub 
zdaniami, aby stworzyć logiczny i spójny tekst, potrafi przy pomocy pytań naprowadzających nauczyciela 

• rozróżnić styl oficjalny i nieoficjalny tekstu 
 
 
Ocena dopuszczająca 

 
Uczeń potrafi: 

 
• zrozumieć ogólny sens prostego krótkiego tekstu pisanego o problemach, wydarzeniach, postaciach, przedmiotach - 

typu ogłoszenie, instrukcje, prosty artykuł, list lub inny tekst informacyjny lub narracyjny, na dobrze znane mu tematy 

• sprawdzić czy podana informacja jest zawarta w krótkim, prostym tekście i czy jest prawidłowa czy nie, 

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, broszurach) konkretne 
informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane. 

• czasem samodzielnie określać intencje autora tekstu oraz dostrzec w jakim celu tekst został napisany, - potrafi z 
pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela 

• określić okoliczności, czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście, 

• częściowo rozpoznaje relacje między poszczególnymi częściami tekstu, może ustalić kolejność zdarzeń, ale ma 
trudności ze rozumieniem logiki całego tekstu, - z pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela 

• uzupełnić część brakujących informacji lub niektóre fragmenty tekstu podanymi (kilkoma z wielu) wyrazami lub 
zdaniami, aby stworzyć logiczny i spójny tekst, - potrafi z pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela 

• rozróżnić styl oficjalny i nieoficjalny tekstu z pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela 
 
 
TWORZENIE WYPOWIEDZI USTNYCH  

Ocena celująca 

Uczeń potrafi: 
 
• wymawiać wszystkie pojedyncze dźwięki na tyle wyraźnie, by być zrozumianym, 

• wyrazić znaczenie posługując się intonacją, 

• opisywać z dosyć dużą swobodą co widzi na obrazku, na zdjęciu (osoby, miejsca, czynności, zjawiska, przedmioty), 

• opowiedzieć w o przebiegu wydarzenia życia codziennego, 

• przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości np. podczas przygotowania prezentacji, relacjonować wydarzenia z 
przeszłości używając rozmaitych strategii dla podtrzymania płynności wypowiedzi, np. parafrazując, przekształcając, 

• wyrażać i uzasadnić swoje opinie, poglądy i uczucia np. na podstawie ilustracji, krótkiego artykułu lub piosenki 



• przedstawia opinie innych osób np. prezentując wyniki sondażu klasowego 

• opisywać swoje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. o dalszą edukację, ambicje, wymarzoną podróż 
itp. 

• opisywać doświadczenia swoje i innych stosując rozmaite strategie dla przekazywania wiadomości 

• stosować formalny styl wypowiedzi w przygotowanej prezentacji np. dla publiczności 
 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń potrafi: 
 
• wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym, 

• wyrazić znaczenie posługując się intonacją, 

• opisywać w prosty sposób co widzi na obrazku, na zdjęciu (osoby, miejsca, czynności, zjawiska, przedmioty), 

• opowiedzieć w prosty sposób o przebiegu wydarzenia życia codziennego, 

• przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości np. podczas przygotowania prezentacji, relacjonować wydarzenia z 
przeszłości używając rozmaitych strategii dla podtrzymania płynności wypowiedzi, np. parafrazując, przekształcając, 

• wyrażać i uzasadnić swoje opinie, poglądy i uczucia w prosty sposób np. na podstawie ilustracji, krótkiego artykułu 
lub piosenki 

• przedstawia opinie innych osób np. prezentując wyniki sondażu klasowego 

• opisywać swoje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. o dalszą edukację, ambicje, wymarzoną podróż 
itp. 

• opisywać doświadczenia swoje i innych stosując rozmaite strategie dla przekazywania wiadomości 

• stosować formalny styl wypowiedzi w przygotowanej prezentacji np. dla publiczności 
 
 
Ocena dobra 
 
Uczeń potrafi: 

 
• wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym, 

• wyrazić znaczenie posługując się intonacją, 

• opisywać w prosty sposób co widzi na obrazku, na zdjęciu (osoby, miejsca, czynności, zjawiska, przedmioty), 

• opowiedzieć w prosty sposób o przebiegu wydarzenia życia codziennego, 

• przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości np. podczas przygotowanej prezentacji, relacjonować wydarzenia z 
przeszłości, używając rozmaitych strategii dla podtrzymania płynności wypowiedzi, np. parafrazując, przekształcając, 
na podstawie notatek 

• wyrażać i uzasadnić swoje opinie, poglądy i uczucia w prosty sposób w odpowiedziach na pytania. 

• przedstawiać opinie innych osób np. prezentując wyniki sondażu klasowego 

• opisywać swoje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. o dalsze edukacje, ambicje, wymarzone podróż 
itp. 

• opisywać doświadczenia swoje i innych stosując rozmaite strategie dla przekazywania wiadomości 

• stosować formalny styl wypowiedzi w przygotowanej prezentacji np. dla publiczności 
 
 
Ocena dostateczna 



 
Uczeń potrafi: 

 
 wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym,

 wyrazić znaczenie posługując się intonacją,

• powiedzieć kilka zdań o sobie, rozumie i umie odpowiedzieć na pytania dotyczące codziennych sytuacji i wydarzeń, 
np. opisać ludzi, miejsca, zdarzenia, czynności 

• używać rozmaitych strategii dla przekazywania wiadomości/myśli, np. używając innych słów, parafrazując, 

• relacjonować w prosty sposób wydarzenia z przeszłości na podstawie pomocy wizualnej lub notatek, po czasie 
potrzebnym na przygotowanie się lub na podstawie niedawno wcześniej ćwiczonego materiału 

• przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości na podstawie pomocy wizualnej lub notatek, po czasie potrzebnym 
na przygotowanie się lub na podstawie niedawno, wcześniej ćwiczonego materiału 

• w co najmniej jednym zdaniu wyrazić swoją opinię, poglądy i uczucia w odpowiedzi na pytania i w bardzo prosty 
sposób potrafi je uzasadnić. 

• przedstawić opinie innych osób po czasie potrzebnym na przygotowanie się, na podstawie notatek. 

• w co najmniej jednym zdaniu opisywać swoje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. o wakacjach 

• w bardzo prosty sposób opisywać doświadczenia swoje i innych, po czasie potrzebnym na przygotowanie się, na 
podstawie notatek. 

• wyrazić potrzebę objaśnienia i poprosić o powtórzenie, 

• stosować odpowiednie formy grzecznościowe adresowane do rozmówcy 
 
 
Ocena dopuszczająca 

 
Uczeń potrafi: 

 
 wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym,

• wyrazić znaczenie posługując się intonacją, 

• powiedzieć kilka zdań o sobie, rozumie i umie odpowiedzieć na pytania dotyczące codziennych sytuacji i wydarzeń, 
np. opisać ludzi, miejsca, czynności, 

• relacjonować wcześniej przygotowane wypowiedzi na temat faktów lub wydarzeń w przeszłości i teraźniejszości w 
bardzo prosty sposób 

• w bardzo prosty sposób relacjonować wydarzenia z przeszłości na podstawie historyjki obrazkowej lub innej 
pomocy wizualnej, 

• dysponować odpowiednim zakresem funkcji językowych, by w prosty sposób udzielać, przekazać, lub odmówić 
udzielania informacji oraz wyrazić np. powitanie, prośbę, uczucie, opinię, plany. 

• używa rozmaitych strategii dla przekazywania wiadomości/myśli, np. używając innych słów, parafrazując, np. na 
temat doświadczeń swoich i innych, opinii innych osób 

• stosować odpowiednie formy grzecznościowe w rozmowie 
 
 
TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNYCH  

Ocena celująca 

Uczeń potrafi: 
 
• wypełnić kwestionariusz osobowy, 



• opisać w stosunkowo w złożony sposób osoby, przedmioty, miejsca i czynności pokazywane na obrazku, 

• napisać list do kolegi o codziennych czynnościach, o miejscu zamieszkania, o szkole, o rodzinie, o swoich 
zainteresowaniach, 

•  przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości np. prezentując informacje w ramach projektu na plakacie lub 
stronie internetowej, 

• napisać opowiadanie relacjonując wydarzenie z przeszłości na podstawie notatki, obrazka itp., 

• napisać notatkę, np. w pamiętniku, opisując w dosyć złożony sposób zdarzenia i uczucia, 

• przedstawić opinie innych np. w raporcie z sondażu klasowego, 

• opisywać intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. w liście do kolegi/koleżanki, 

• opisywać doświadczenia swoje i innych np. pisząc kilka zdań o wakacjach, koncercie, wycieczce itp., 

• napisać pozdrowienia lub życzenia, stosując odpowiedni styl, 

• napisać zaproszenie lub podziękowanie, stosując odpowiedni styl, 

• poprawnie przeliterować większość poznanych słów, 

• poprawnie używać zasad pisowni oraz interpunkcji. 
 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń potrafi: 
 
• wypełnić prosty kwestionariusz osobowy, 

• opisać w prosty sposób osoby, przedmioty, miejsca i czynności pokazywane na obrazku, 

• napisać krótki list do kolegi o codziennych czynnościach, o miejscu zamieszkania, o szkole, o rodzinie, o swoich 
zainteresowaniach, 

•  przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości np. prezentując informacje w ramach projektu na plakacie lub 
stronie internetowej, 

• napisać proste, krótkie opowiadanie relacjonując wydarzenie z przeszłości na podstawie notatki, obrazka itp., 

• napisać notatkę, np. w pamiętniku, opisując w prosty sposób zdarzenia i uczucia, 

• przedstawić opinie innych np. w raporcie z sondażu klasowego, 

• opisywać intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. w liście do kolegi/koleżanki, 

• opisywać doświadczenia swoje i innych np. pisząc kilka zdań o wakacjach, koncercie, wycieczce itp., 

• napisać pozdrowienia lub życzenia, stosując odpowiedni styl, 

• napisać krótkie zaproszenie lub podziękowanie, stosując odpowiedni styl, 

• poprawnie przeliterować większość poznanych słów, 

• poprawnie używać zasad pisowni oraz interpunkcji. 
 
 
Ocena dobra 

 
Uczeń potrafi: 

 
• wypełnić prosty kwestionariusz osobowy, 

• opisać w prosty sposób osoby, przedmioty, miejsca i czynności pokazywane na obrazku, 



• napisać krótki list do kolegi o codziennych czynnościach, o miejscu zamieszkania, o szkole, o rodzinie, o swoich 
zainteresowaniach, 

• relacjonować w prosty sposób wydarzenia z przeszłości na podstawie historyki obrazkowej lub notatek 

• przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości np. prezentując informacje czytane w tekście 

• napisać krótką notatkę, np. w pamiętniku, opisując w prosty sposób zdarzenia i uczucia 

• w prosty sposób przedstawić opinie innych np. w raporcie o sondażu klasowym 

• opisywać intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. w liście do kolegi/koleżanki 

• opisywać doświadczenia swoje i innych np. pisząc kilka zdań o wakacjach, koncercie, wycieczce itp. 

• napisać pozdrowienia lub życzenia, stosując odpowiedni styl 

• napisać krótkie zaproszenie lub podziękowanie, stosując odpowiedni styl 

• poprawnie przeliterować większość poznanych słów, 

• poprawnie używać zasad pisowni oraz interpunkcji. 
 
 
Ocena dostateczna 

 
Uczeń potrafi: 

 
• wypełnić prosty formularz wpisując dane o sobie, 

• wykonać krótki, prosty opis ludzi, miejsc i zdarzeń, przedmiotu, czynności na podstawie ilustracji 

• napisać kilka informacji o sobie, np. w krótkim liście lub na pocztówce, o wydarzeniach codziennych 

• przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości w ćwiczeniach kontrolowanych 

• relacjonować w prosty sposób wydarzenia z przeszłości na podstawie historyki obrazkowej lub notatek, na 
podstawie treści wcześniej ćwiczonych w mówieniu 

• napisać kilka informacji o sobie, swoich poglądach i uczuciach np. w krótkim liście lub na pocztówce 

• pisać krótki list do kolegi/koleżanki, stosując odpowiednie zwroty na rozpoczęcie i zakończenie, np. swój plan na 
przyszłe wakacje 

• przedstawić opinie innych osób, po wspólnym przygotowaniu 

• opisywać doświadczenia swoje i innych na podstawie podanych notatek oraz treści wcześniej ćwiczonych w 
mówieniu 

• poprawnie przeliterować większość poznanych słów, 

• poprawnie używać podstawowych zasad interpunkcji. 

• Stosować odpowiednie formy grzecznościowe w pisanych życzeniach urodzinowych, świątecznych itp., a także 
zwrotach grzecznościowych na kopercie. 

 
 
Ocena dopuszczająca 

 
Uczeń potrafi: 

 
• wypełnić prosty formularz, wpisując dane o sobie, 

• wykonać krótki opis ludzi, miejsc i zjawiska i czynności opierając się na obrazkach, 

• opisywać bardzo krótkie wydarzenia życia codziennego opierając się na pisemnych lub wizualnych sugestiach na 
podstawie treści wcześniej ćwiczonych w mówieniu, 



• napisać kilka zdań prezentując fakty z przeszłości i teraźniejszości na podstawie podanych notatek, 

• tworzyć bardzo proste, krótkie opowiadania relacjonując wydarzenia z przeszłości, opierając się na pisemnych lub 
wizualnych sugestiach, na podstawie treści wcześniej ćwiczonych w mówieniu, 

• w co najmniej jednym zdaniu wyrazić swoje opinie, poglądy i uczucia i w bardzo prosty sposób potrafi je uzasadnić, 

• w co najmniej jednym zdaniu - w bardzo prosty sposób - przedstawić opinie innych, 

• w co najmniej jednym zdaniu opisywać swoje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. o wakacjach, 

• w bardzo prosty sposób opisywać doświadczenia swoje i innych, po uprzednim przygotowaniu materiału w 
mówieniu, 

• poprawnie przeliterować większość poznanych słów, 

• poprawnie używać podstawowych zasad interpunkcji, 

• złożyć życzenia urodzinowe, świątecznie itp. na kartce w stylu odpowiednim dla odbiorca. 
 
 
REAGOWANIE NA WYPOWIEDZI 
 
Ocena celująca 

 
Uczeń potrafi: 

 
• brać udział w rozmowach/ dyskusjach na znane mu tematy, 

• nawiązać kontakty, przedstawić się, przywitać i pożegnać, dziękować i odpowiednio reagować, 

• rozpoczynać, podtrzymać i zakończyć rozmowę w celu uzyskania, udzielanie, przekazania, lub odmowy udzielania 
informacji i odpowiednio reagować, 

• porozumieć się skutecznie w typowych codziennych sytuacjach np. zakupy, podróże, 

• udzielać dosyć złożonych wskazówek i instrukcji i odpowiednio reagować, 

• porozumieć się bezpośrednio i wymienić informacje dotyczące codziennych potrzeb, prowadząc proste negocjacje 
np. o terminie wykonanie zadania 

• proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie, 

• prosić o pozwolenie, udzielić i odmawiać pozwolenia 

• wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pytać o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadzać się, 
sprzeciwiać się 

• wyrażać uczucia, opinie i własne poglądy na codzienny tematy. 

• prosić o radę i udzielać rady 

• prosić o coś oraz zgodzić się na prośbę lub odmówić prośbie 

• wyrażać skargę, przeprosić i właściwie odpowiadać, 

• poprosić o powtórzenie i wyjaśnienie, 
 
 
Ocena bardzo dobra 

 
Uczeń potrafi: 

 
• brać udział w krótkich rozmowach na znane mu tematy, 

• nawiązać kontakty, przedstawić się, przywitać i pożegnać, dziękować i odpowiednio reagować, 



• rozpoczynać, podtrzymać i zakończyć rozmowę w celu uzyskania, udzielanie, przekazania, lub odmowy udzielania 
informacji i odpowiednio reagować, 

• porozumieć się skutecznie w typowych codziennych sytuacjach np. zakupy, podróże, 

• udzielać prostych wskazówek i instrukcji i odpowiednio reagować, 

• porozumieć się bezpośrednio i wymienić informacje dotyczące codziennych potrzeb, prowadząc proste negocjacje 
np. o terminie wykonanie zadania 

• proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie, 

• prosić o pozwolenie, udzielić i odmawiać pozwolenia 

• wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pytać o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadzać się, 
sprzeciwiać się 

• wyrażać uczucia, opinie i własne poglądy na codzienny tematy w prosty sposób. 

• prosić o radę i udzielać rady 

• prosić o coś oraz zgodzić się na prośbę lub odmówić prośbie 

• wyrażać skargę, przeprosić i właściwie odpowiadać, 

• poprosić o powtórzenie i wyjaśnienie, 
 
 
Ocena dobra 

 
Uczeń potrafi: 
• brać udział w krótkich rozmowach na znane mu tematy związane z własnymi zainteresowaniami, 

• nawiązać kontakty, przedstawić się, przywitać i pożegnać, dziękować i odpowiednio reagować, 

• rozpoczynać, podtrzymać i zakończyć rozmowę w celu uzyskania, udzielania, przekazania, lub odmowy udzielania 
informacji i odpowiednio reagować, 

• porozumieć się skutecznie w typowych codziennych sytuacjach np. zakupy, podróże, 

• udzielać prostych wskazówek i instrukcji i odpowiednio reagować, 

• porozumieć się bezpośrednio i wymienić informacje dotyczące codziennych potrzeb, prowadząc proste negocjacje 
np. o terminie wykonanie zadania 

• proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie, 

• prosić o pozwolenie, udzielić i odmawiać pozwolenia 

• wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadzać się, 
sprzeciwiać się 

• wyrażać uczucia, opinie i własne poglądy na codzienny tematy, 

• prosić o radę i udziela jej, 

• prosić o coś oraz zgadza się na prośbę lub odmawia, 

• wyrażać skargę, przeprosić i właściwie odpowiadać, 

• poprosić o powtórzenie i wyjaśnienie, 
 
 
Ocena dostateczna 

 
Uczeń potrafi: 

 



• reagować w sytuacjach codziennych w celu uzyskania, udzielania, przekazania, lub odmowy udzielania informacji, 
choć popełnia błędy językowe, 

• wziąć udział w krótkiej i prostej rozmowie na tematy życia codziennego i znanych mu tematów. 

• dysponować odpowiednim zakresem funkcji językowych, by w prostym sposób udzielać, przekazać, lub odmówić 
udzielania informacji oraz wyrazić np. powitanie, prośbę, uczucia, opinie, plany 

• stosować zapamiętane formuły i zwroty oraz strategie kompensacyjne, aby podtrzymywać rozmowę 

• stosować różne strategie komunikacyjne, aby prowadzić rozmowę 

• stosować formy grzecznościowe adresując je do osób starszych itp. 

• uzyskać informacje, zadając pytanie, mimo że popełnia czasem błędy z do /szykiem wyrazów itp. 

• przekazać proste informacje w formie zrozumiałej, stosując różne strategie kompensacyjne, aby wypełnić luki w 
swoim zasobie językowym, prowadzić proste negocjacje z kolegami/ koleżankami np. o filmie, który będą oglądać 

• proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie 

• prosić o pozwolenie, udzielić i odmawiać pozwolenia 

• wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadzać się, 
sprzeciwiać się 

• wyrażać swoje emocje 

• prosić o radę i udzielać rady 

• prosić, podziękować, zgodzić się na coś lub odmówić wykonania prośby 

• wyrażać skargę, przeprasza, przyjmować przeprosiny 

• wyrazić potrzebę objaśnienia i poprosić o powtórzenie, 
 
 
Ocena dopuszczająca 

 
Uczeń potrafi: 

 
• zareagować w sytuacjach codziennych w celu uzyskania, udzielania, przekazania, lub odmowy udzielania informacji, 

choć popełnia błędy językowe, 

• wziąć udział w krótkiej i prostej rozmowie na tematy życia codziennego i dobrze znane mu tematy, 

• stosować zapamiętane formuły, aby rozpoczynać i kończyć rozmowę, 

• stosować różne strategie komunikacyjne, aby prowadzić rozmowę, 

• stosować formy grzecznościowe adresując je do osób starszych itp., 

• umie uzyskać informacje, zadając pytanie, mimo że popełnia czasem błędy z do /szykiem wyrazów itp., 

• umie przekazać proste informacje w zrozumiałej formie, stosując różne strategie kompensacyjne, aby wypełnić luki 
w swoim zasobie językowym, prowadzić proste negocjacje z kolegami/ koleżankami np. o filmie, który będą oglądać, 

• proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie, 

• prosić o pozwolenie, udzielić i odmawiać pozwolenia, 

• wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadzać się, 
sprzeciwiać się, 

• wyrażać swoje emocje, 

• prosić o radę i udzielać jej, 



• prosić, podziękować, zgodzić się na coś lub odmówić wykonania prośby, 

• wyrażać skargę, przeprasza, przyjmować przeprosiny, 

• wyrazić potrzebę objaśnienia i poprosić o powtórzenie. 
 


