WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY
JĘZYK ANGIELSKI – Barbara Formas
klasa 2b, 2c, 3b, 3c, 3f. Rok szkolny 2021/2022
Podręczniki wydawnictwa Macmillan Education:
- Password Reset B1+, B2, B2+
Marta Rosińska, Lynda Edwards, Gregory J. Manin
- Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony
Marta Rosińska, Lynda Edwards
Klasy 2b dotyczą wymagania edukacyjne z Podręcznika B1+, modułów 7-8 oraz podręcznika B2, modułów 1-4.
Klasy 2c dotyczą wymagania edukacyjne z Podręcznika B1+, modułów 7-8 oraz podręcznika B2, modułów 1-8.
Klasy 3b dotyczą wymagania edukacyjne z Podręcznika B2, modułów 4-8 oraz Repetytorium, modułów 1-2.
Klasy 3c dotyczą wymagania edukacyjne z Podręcznika B2, modułów 4-8 oraz Repetytorium, modułów 1-2.
Klasy 3f dotyczą wymagania edukacyjne z Repetytorium, modułów 8-14.
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PASSWORD RESET B1+
Podręcznik do języka angielskiego.
Kryteria oceny
Kryteria oceniania zostały sformułowane zgodnie z założeniami podstawy programowej nauczania języka obcego nowożytnego w szkołach
ponadgimnazjalnych.
W poniższych kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Zakładamy, że uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli
nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej (nie potrafi
wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności), a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę.
Ocenę celującą przyznaje się kiedy uczeń niemal bezbłędnie rozumie, tworzy i przetwarza teksty ustne i pisemne, wyraża się płynnie,
poprawnie i naturalnie w języku obcym, tworzy złożone wypowiedzi ustne i pisemne stosując urozmaicone zwroty, spełnia wszystk ie
wymagania na poziom oceny bardzo dobry oraz często wykracza swoim zaangażowaniem i umiejętnościam i poza wymagania
programowe. Uczeń kontroluje własny proces nauczania, stosuje techniki samodzielnej pracy nad językiem również korzystając ze
źródeł dostępnych w Internecie. Uczeń chętnie współpracuje z innymi uczniami w pracach zespołowych .
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1 THE IMAGE MAKERS!
OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

Uczeń

Uczeń

SŁOWNICTWO

bardzo dobrze zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematów
CZŁOWIEK (przymiotniki opisujące
wygląd, zwroty służące do
opisywania zmian w wyglądzie,
słownictwo związane z ubiorem i
modą, zwroty związane z ubraniami
i modą) oraz
ŻYCIE PRYWATNE (słownictwo
związane z przemysłem
odzieżowym i zagadnieniami
etycznymi, przymiotniki
stopniowalne i niestopniowalne) i
poprawnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematów CZŁOWIEK
(przymiotniki opisujące wygląd,
zwroty służące do opisywania zmian
w wyglądzie, słownictwo związane z
ubiorem i modą, zwroty związane z
ubraniami i modą) oraz
ŻYCIE PRYWATNE (słownictwo
związane z przemysłem odzieżowym i
zagadnieniami etycznymi,
przymiotniki stopniowalne i
niestopniowalne) i
i na ogół poprawnie się nim
posługuje

- słabo zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematów CZŁOWIEK
(przymiotniki opisujące wygląd,
zwroty służące do opisywania zmian
w wyglądzie, słownictwo związane z
ubiorem i modą, zwroty związane z
ubraniami i modą) oraz
ŻYCIE PRYWATNE (słownictwo
związane z przemysłem odzieżowym
i zagadnieniami etycznymi,
przymiotniki stopniowalne i
niestopniowalne) i
i z trudnością się nim, posługuje,
popełniając liczne błędy

GRAMATYKA





częściowo zna
podstawowe/bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematów CZŁOWIEK
(przymiotniki opisujące wygląd,
zwroty służące do opisywania
zmian w wyglądzie, słownictwo
związane z ubiorem i modą,
zwroty związane z ubraniami i
modą) oraz
ŻYCIE PRYWATNE (słownictwo
związane z przemysłem
odzieżowym i zagadnieniami
etycznymi, przymiotniki
stopniowalne i niestopniowalne) i
się nim posługuje, popełniając
błędy

częściowo zna czasy present
simple i present continuous,
częściowo rozróżnia je, i
potrafi je stosować, często
popełniając błędy

częściowo zna zasady
stosowania konstrukcji
czasownikowych: użycie
bezokolicznika lub
czasownika z końcówką -ing
po niektórych czasownikach,
częściowo rozróżnia te
konstrukcje i potrafi je
stosować, często
popełniając błędy

ŚRODKI JĘZYKOWE





bardzo dobrze zna zasady
tworzenia czasów present
simple i present continuous,
bardzo dobrze rozróżnia je, i
potrafi je poprawnie stosować
bardzo dobrze zna zasady
stosowanie konstrukcji
czasownikowych: użycie
bezokolicznika lub czasownika
z końcówką -ing po niektórych
czasownikach, z łatwością
rozróżnia te konstrukcje i
potrafi je poprawnie stosować
bardzo dobrze zna czasowniki
make i let i potrafi je





dobrze zna zasady tworzenia
czasów present simple i present
continuous, rozróżnia je, i na
ogół poprawnie potrafi je
stosować
dobrze zna zasady stosowanie
konstrukcji czasownikowych:
użycie bezokolicznika lub
czasownika z końcówką -ing po
niektórych czasownikach,
rozróżnia te konstrukcje i na
ogół poprawnie potrafi je
stosować
dobrze zna czasowniki make i let
i na ogół poprawnie potrafi je







słabo zna czasy present simple i
present continuous słabo
rozróżnia je, i z trudnością
potrafi je stosować, popełniając
liczne błędy
słabo zna zasady stosowanie
konstrukcji czasownikowych:
użycie bezokolicznika lub
czasownika z końcówką -ing po
niektórych czasownikach, słabo
rozróżnia te konstrukcje i z
trudnością potrafi je stosować,
popełniając liczne błędy
słabo zna czasowniki make i let i
z trudnością potrafi je
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stosować
dobrze zna zasady dotyczące
kolejności przymiotników i na
ogół poprawnie potrafi je
stosować w języku angielskim





częściowo zna czasowniki
make i let i potrafi je
stosować, często
popełniając błędy
częściowo zna zasady
dotyczące kolejności
przymiotników i potrafi je
stosować w języku
angielskim, często
popełniając błędy



stosować, popełniając liczne
błędy
słabo zna zasady dotyczące
kolejności przymiotników i z
trudnością potrafi je stosować
w języku angielskim,
popełniając liczne błędy

ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE

poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych (Test
luk sterowany, Układanie
fragmentów zdań, Tłumaczenie
fragmentów zdań)

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (Test luk
sterowany, Układanie fragmentów
zdań, Tłumaczenie fragmentów zdań)

często popełniając błędy
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę
rozwiniętego/bogatego zasobu
środków językowych (Test luk
sterowany, Układanie
fragmentów zdań, Tłumaczenie
fragmentów zdań)

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego/bogatego
zasobu środków językowych (Test luk
sterowany, Układanie fragmentów
zdań, Tłumaczenie fragmentów
zdań)

SŁUCHANIE

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa intencje nadawcy, oddziela
fakty od opinii), i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy:

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa intencje
nadawcy, oddziela fakty od opinii), i
na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa intencje nadawcy,
oddziela fakty od opinii), i często
popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa intencje
nadawcy, oddziela fakty od opinii), i
z trudnością, popełniając liczne
błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl
poszczególnych części tekstu,
określa główną myśl tekstu) i
często popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
poszczególnych części tekstu, określa
główną myśl tekstu), i z trudnością,
popełniając liczne błędy:





CZYTANIE
UMIEJĘTNOŚCI

poprawnie stosować
bardzo dobrze zna zasady
dotyczące kolejności
przymiotników i potrafi je
poprawnie stosować w języku
angielskim

wymienia wskazane informacje
dopasowuje informacje do osób
zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
przeczytanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl
poszczególnych części tekstu,
określa główną myśl tekstu) i
poprawnie lub popełniając

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w przeczytanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
poszczególnych części tekstu, określa
główną myśl tekstu) i na ogół
poprawnie lub popełniając nieliczne
błędy:
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sporadyczne błędy:

MÓWIENIE


dopasowuje nagłówki do akapitów

dopasowuje pytania do części tekstu
poprawnie stosując szeroki zakres
na ogół poprawnie stosując
słownictwa i struktur
zadowalający zakres słownictwa i
gramatycznych: (lub popełniając
struktur gramatycznych: (lub
sporadyczne błędy niezakłócające
popełniając nieliczne błędy
komunikacji):
niezakłócające komunikacji):

szczegółowo opisuje swoj

opisuje swoj wygląd oraz wygląd
wygląd oraz wygląd innych
innych osób
osób

wypowiada się na temat

z łatwością wypowiada się na
angielskich powiedzeń
temat angielskich powiedzeń

opisuje swój styl ubierania się

z łatwością opisuje swój styl

pyta i odpowiada na pytania
ubierania się
dotyczące reklamy, robienia

pyta i wyczerpująco
zakupów i ubrań, wykorzystując
odpowiada na pytania
czasy teraźniejsze
dotyczące reklamy, robienia

opisuje wydarzenia z życia
zakupów i ubrań,
codziennego, stosując
wykorzystując czasy
konstrukcje czasownikowe
teraźniejsze

wypowiada się na temat

z łatwością opisuje
kampanii na rzecz
wydarzenia z życia
uświadamiania ludzi o
codziennego, stosując
nadużyciach w przemyśle
konstrukcje czasownikowe
odzieżowym

z łatwością wypowiada się na

opisuje ilustrację i udziela
temat kampanii na rzecz
odpowiedzi na pytania związane
uświadamiania ludzi o
z jej tematyką
nadużyciach w przemyśle

pyta i odpowiada na pytania
odzieżowym
dotyczące i robienia dobrego

szczegółowo opisuje ilustrację
wrażenia na innych oraz ideału
i udziela wyczerpujących
urody kobiecej i męskiej
odpowiedzi na pytania
związane z jej tematyką

pyta i wyczerpująco
odpowiada na pytania
dotyczące i robienia dobrego
wrażenia na innych oraz ideału
urody kobiecej i męskiej

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

opisuje swoj wygląd oraz
wygląd innych osób

wypowiada kilka zdań na
temat angielskich
powiedzeń

opisuje swój styl ubierania
się

pyta i częściowo odpowiada
na pytania dotyczące
reklamy, robienia zakupów i
ubrań, wykorzystując czasy
teraźniejsze

opisuje wydarzenia z życia
codziennego, stosując
konstrukcje czasownikowe

wypowiada kilka zdan na
temat kampanii na rzecz
uświadamiania ludzi o
nadużyciach w przemyśle
odzieżowym

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

pyta i częściowo odpowiada
na pytania dotyczące i
robienia dobrego wrażenia
na innych oraz ideału urody
kobiecej i męskiej

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

krótko opisuje swoj wygląd oraz
wygląd innych osób

wypowiada kilka zdań na temat
angielskich powiedzeń

krótko opisuje swój styl
ubierania się

pyta i odpowiada na niektóre
pytania dotyczące reklamy,
robienia zakupów i ubrań,
wykorzystując czasy
teraźniejsze

krótko opisuje wydarzenia z
życia codziennego, stosując
konstrukcje czasownikowe

krótko wypowiada się na temat
kampanii na rzecz
uświadamiania ludzi o
nadużyciach w przemyśle
odzieżowym

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

pyta i odpowiada na niektóre
pytania dotyczące i robienia
dobrego wrażenia na innych
oraz ideału urody kobiecej i
męskiej
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PISANIE

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

pisze spójny i logiczny list
prywatny, w którym opisuje
nową koleżankę,
uwzględniając i szczegółowo
rozwijając podane kwestie, a
także wykorzystując
różnorodne zwroty

z łatwością redaguje wpis na
forum dotyczący wyzyskiwania
dzieci w zakładach pracy

z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji):

pisze w większości spójny i
logiczny list prywatny, w którym
opisuje nową koleżankę,
uwzględniając i rozwijając
podane kwestie, a także
wykorzystując podane zwroty

redaguje wpis na forum
dotyczący wyzyskiwania dzieci w
zakładach pracy

przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

pisze miejscami niespójny i
nielogiczny list prywatny, w
którym opisuje nową
koleżankę, częściowo
uwzględniając i rozwijając
podane kwestie, a także
wykorzystując niektóre
podane zwroty

redaguje wpis na forum
dotyczący wyzyskiwania
dzieci w zakładach pracy

częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację):

pisze w dużym stopniu
niespójny i chaotyczny list
prywatny, w którym opisuje
nową koleżankę, uwzględniając
niektóre podane kwestie

redaguje krótki wpis na forum
dotyczący wyzyskiwania dzieci
w zakładach pracy, a także
wykorzystując pojedyncze
podane zwroty.

przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI













często stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)
posiada rozwiniętą
świadomość językową
z łatwością współpracuje w
grupie
z łatwością rozumie teksty
zawierającego nieznane słowa
i zwroty





stosuje strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu)
posiada świadomość językową
współpracuje w grupie
rozumie teksty zawierającego
nieznane słowa i zwroty





niekiedy stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)
posiada ograniczoną
świadomość językową
niekiedy współpracuje w
grupie
częściowo rozumie teksty
zawierającego nieznane
słowa i zwroty





z trudnością stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu)
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową
z trudnością współpracuje w
grupie
w niewielkim stopniu rozumie
teksty zawierającego nieznane
słowa i zwroty

2 WORK AND PLAY
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OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

Uczeń

Uczeń

SŁOWNICTWO

bardzo dobrze zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
PRACA (słownictwo związane z
zawodami; przymiotniki opisujące
pracę, słownictwo związane z
miejscem pracy; często mylone
wyrazy, słownictwo związane z
doradztwem zawodowym,
słowotwórstwo (tworzenie
rzeczowników i przymiotników) i
poprawnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu PRACA (słownictwo
związane z zawodami; przymiotniki
opisujące pracę, słownictwo
związane z miejscem pracy; często
mylone wyrazy, słownictwo związane
z doradztwem zawodowym,
słowotwórstwo (tworzenie
rzeczowników i przymiotników) i na
ogół poprawnie się nim posługuje

słabo zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu PRACA (słownictwo
związane z zawodami; przymiotniki
opisujące pracę, słownictwo
związane z miejscem pracy; często
mylone wyrazy, słownictwo
związane z doradztwem
zawodowym, słowotwórstwo
(tworzenie rzeczowników i
przymiotników) i z trudnością się
nim, posługuje, popełniając liczne
błędy

GRAMATYKA



bardzo dobrze zna zasady
stosowania czasu przeszłego
past simple i present perfect, z
łatwością je rozróżnia i potrafi
je poprawnie stosować
bardzo dobrze zna zasady
tworzenia czasu present
perfect continuous, i potrafi
go poprawnie stosować go



potrafi poprawnie stosować
zdania z past simple i present
perfect do opisywania
czynności odbywających się
okresie czasu, który już się
zakończył / nadal trwa



częściowo zna
podstawowe/bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu PRACA
(słownictwo związane z
zawodami; przymiotniki opisujące
pracę, słownictwo związane z
miejscem pracy; często mylone
wyrazy, słownictwo związane z
doradztwem zawodowym,
słowotwórstwo (tworzenie
rzeczowników i przymiotników) i
posługuje się nim, często
popełniając błędy

częściowo zna zasady
stosowania czasu przeszłego
past simple i present perfect,
częściowo rozróżnia je i
potrafi stosować, często
popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenia czasu present
perfect continuous, i stosuje
go, często popełniając błędy

potrafi stosować zdania z
past simple i present perfect
do opisywania czynności
odbywających się okresie
czasu, który już się zakończył
/ nadal trwa, często
popełniając błędy

często popełniając błędy,
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego



ŚRODKI JĘZYKOWE



ZADANIA NA
ŚRODKI JĘZYKOWE

poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w



dobrze zna zasady stosowania
czasu przeszłego past simple i
present perfect, rozróżnia je i na
ogół poprawnie potrafi je
stosować
dobrze zna zasady tworzenia
czasu present perfect
continuous, i na ogół poprawnie
potrafi go stosować
na ogół poprawnie potrafi
stosować zdania z past simple i
present perfect do opisywania
czynności odbywających się
okresie czasu, który już się
zakończył / nadal trwa

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę







słabo zna zasady stosowania
czasu przeszłego past simple i
present perfect, z trudnością
rozróżnia je i potrafi stosować
popełniając liczne błędy
słabo zna zasady tworzenia
czasu present perfect
continuous, i stosuje go,
popełniając liczne błędy
potrafi stosować zdania z past
simple i present perfect do
opisywania czynności
odbywających się okresie czasu,
który już się zakończył / nadal
trwa, popełniając liczne błędy
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SŁUCHANIE

miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Transformacje zdań, Tłumaczenie
fragmentów zdań)
rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje,
określa intencje nadawcy), i
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:




CZYTANIE

UMIEJĘTNOŚCI

MÓWIENIE

rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (Transformacje
zdań, Tłumaczenie fragmentów zdań)

/ bogatego zasobu środków
językowych (Transformacje zdań,
Tłumaczenie fragmentów zdań)

zasobu środków językowych
(Transformacje zdań, Tłumaczenie
fragmentów zdań)

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście (określa główną myśl tekstu;
znajduje w tekście określone
informacje, określa intencje
nadawcy), i na ogół poprawnie lub
popełniając nieliczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje,
określa intencje nadawcy), i
często popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście (określa główną myśl tekstu;
znajduje w tekście określone
informacje, określa intencje
nadawcy), i z trudnością,
popełniając liczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl tekstu,
określa intencje autora tekstu,
oddziela fakty od opinii) i często
popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
tekstu, określa intencje autora
tekstu, oddziela fakty od opinii) i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

częściowo opisuje wybrany
zawód oraz związane z nim
czynności

wypowiada kilka zdań na
temat angielskiego

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

krótko opisuje wybrany zawód
oraz związane z nim czynności

krótko wypowiada się na temat
angielskiego powiedzenia

krótko wypowiada się na temat

wymienia wskazane informacje
zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
uzupełnia zdania na podstawie usłyszanych informacji

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
przeczytanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl tekstu, określa
intencje autora tekstu, oddziela
fakty od opinii) i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy:

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w przeczytanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
tekstu, określa intencje autora
tekstu, oddziela fakty od opinii) i na
ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy:


dopasowuje pytania do odpowiedzi

zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości

wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu
poprawnie stosując szeroki zakres
na ogół poprawnie stosując
słownictwa i struktur
zadowalający zakres słownictwa i
gramatycznych (lub popełniając
struktur gramatycznych: (lub
sporadyczne błędy niezakłócające
popełniając nieliczne błędy
komunikacji):
niezakłócające komunikacji):

szczegółowo opisuje wybrany

opisuje wybrany zawód oraz
związane z nim czynności
zawód oraz związane z nim

wypowiada się na temat
czynności
angielskiego powiedzenia

z łatwością wypowiada się na

wypowiada się na temat
temat angielskiego
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PISANIE

powiedzenia
z łatwością wypowiada się na
temat swojego stylu pracy
oraz dobrej atmosfery w pracy
swobodnie wypowiada się na
temat swoich doświadczeń
doświadczeń oraz zdarzeń z
przeszłości
z łatwością wypowiada się na
temat swoich planów
zawodowych oraz doradztwa
zawodowego
z łatwością udziela rady
koledze/koleżance na temat
wyboru zawodu
z łatwością odgrywa dialog
(bierze udział w rozmowie o
pracę), odnosząc się do
podanycyh kwestii i
szczegółowo je rozwijając
pyta i wyczerpująco
odpowiada na pytania
dotyczące wakacyjnej pracy i
wolontariatu
z łatwością przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

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

pisze spójny i logiczny list
motywacyjny, w którym
szczegółowo omawia oba
elementy tematu oraz
zachowuje właściwą formę i
styl wypowiedzi









swojego stylu pracy oraz dobrej
atmosfery w pracy
wypowiada się na temat swoich
doświadczeń doświadczeń oraz
zdarzeń z przeszłości
wypowiada kilka zdań na temat
swoich planów zawodowych
oraz doradztwa zawodowego
udziela rady koledze/koleżance
na temat wyboru zawodu
odgrywa dialog (bierze udział w
rozmowie o pracę), odnosząc się
do podanycyh kwestii i
rozwijając je
pyta i odpowiada na pytania
dotyczące wakacyjnej pracy i
wolontariatu
przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim













na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji):

pisze w większości spójny i
logiczny list motywacyjny, w
którym omawia oba elementy
tematu oraz zwykle zachowuje
właściwą formę i styl
wypowiedzi

powiedzenia
wypowiada kilka zdań na
temat swojego stylu pracy
wypowiada kilka zdań na
temat swoich doświadczeń
doświadczeń oraz zdarzeń z
przeszłości
wypowiada kilka zdań na
temat swoich planów
zawodowych oraz
doradztwa zawodowego
udziela rady
koledze/koleżance na temat
wyboru zawodu
odgrywa dialog (bierze
udział w rozmowie o pracę),
częściowo odnosząc się do
podanycyh kwestii i
rozwijając je
pyta i częściowo odpowiada
na pytania dotyczące
wakacyjnej pracy i
wolontariatu
częściowo przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

pisze miejscami niespójny i
nielogiczny list
motywacyjny, w którym
częściowo omawia oba
elementy tematu oraz
częściowo zachowuje










swojego stylu pracy oraz dobrej
atmosfery w pracy
krótko wypowiada się na temat
swoich doświadczeń
doświadczeń oraz zdarzeń z
przeszłości
krótko wypowiada się na temat
swoich planów zawodowych
oraz doradztwa zawodowego
krótko udziela rady
koledze/koleżance na temat
wyboru zawodu
odgrywa dialog (bierze udział w
rozmowie o pracę), odnosząc
się do niektórych kwestii i
rozwijając je
pyta i odpowiada na niektóre
pytania dotyczące wakacyjnej
pracy i wolontariatu
przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje
sformułowane w języku polskim

Z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację):

pisze w dużym stopniu
niespójny i nielogiczny list
motywacyjny, w którym
omawia niektóre elementy
tematu oraz w niewielkim
stopniu zachowuje właściwą
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ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI









z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim



z łatwością współpracuje w
grupie
często stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)
często wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie
błędów)
z łatwością rozumie teksty
zawierającego nieznane słowa
i zwroty
posiada rozwiniętą
świadomość językową








przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

współpracuje w grupie
stosuje strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu)
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem
(poprawianie błędów)
rozumie teksty zawierającego
nieznane słowa i zwroty
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową











właściwą formę i styl
wypowiedzi
częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim
niekiedy współpracuje w
grupie
niekiedy stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)
niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (poprawianie
błędów)
częściowo rozumie teksty
zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada ograniczoną
świadomość językową









formę i styl wypowiedzi
przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu niektóre
informacje sformułowane w
języku polskim

z trudnością współpracuje w
grupie
bardzo rzadko stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu)
bardzo rzadko wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie błędów)
w niewielkim stopniu rozumie
teksty zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową

3 ESCAPE!

ŚRDOKI JĘZYKOW

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNE

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

Uczeń

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA
(słownictwo związane z wakacjami i
podróżowaniem; zwroty
idiomatyczne związane z
podróżowaniem, słownictwo
związane z turystyką; czasowniki
frazalne, słownictwo związane ze
środkami transportu,
podróżowaniem i problemami

dobrze zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I
TURYSTYKA (słownictwo związane z
wakacjami i podróżowaniem; zwroty
idiomatyczne związane z
podróżowaniem, słownictwo
związane z turystyką; czasowniki
frazalne, słownictwo związane ze
środkami transportu,
podróżowaniem i problemami
podczas podróży oraz wypadkami,

częściowo zna
podstawowe/bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE
I TURYSTYKA (słownictwo
związane z wakacjami i
podróżowaniem; zwroty
idiomatyczne związane z
podróżowaniem, słownictwo
związane z turystyką; czasowniki
frazalne, słownictwo związane ze
środkami transportu,

słabo zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I
TURYSTYKA (słownictwo związane z
wakacjami i podróżowaniem; zwroty
idiomatyczne związane z
podróżowaniem, słownictwo
związane z turystyką; czasowniki
frazalne, słownictwo związane ze
środkami transportu,
podróżowaniem i problemami
podczas podróży oraz wypadkami,
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GRAMATYKA

podczas podróży oraz wypadkami,
wyrażenia przyimkowe)
i poprawnie się nim posługuje

wyrażenia przyimkowe)
i na ogół poprawnie się nim
posługuje







UMIEJĘTNOŚCI



bardzo dobrze zna zasady
użycia czasów narracyjnych
(past simple, past continuous,
past perfect, konstrukcji used
to), z łatwością je rozróżnia i
potrafi poprawnie je stosować
bardzo dobrze zna zasady
tworzenia pytań o podmiot i
dopełnienie w różnych czasach
i potrafi je poprawnie
stosować
poprawnie stosuje czasowniki
z przyimkami w pytaniach





dobrze zna zasady użycia czasów
narracyjnych (past simple, past
continuous, past perfect,
konstrukcja used to), rozróżnia
je i potrafi na ogół poprawnie je
stosować
dobrze zna zasady tworzenia
pytań o podmiot i dopełnienie w
różnych czasach i potrafi je na
ogół poprawnie stosować
na ogół poprawnie stosuje
czasowniki z przyimkami w
pytaniach

podróżowaniem i problemami
podczas podróży oraz
wypadkami, wyrażenia
przyimkowe), i posługuje się nim,
często popełniając błędy

częściowo zna zasady użycia
czasów narracyjnych (past
simple, past continuous,
past perfect, konstrukcja
used to), częściowo
rozróżnia je i stosuje je,
często popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenia pytań o podmiot i
dopełnienie w różnych
czasach i stosuje je, często
popełniając błędy

potrafi stosować czasowniki
z przyimkami w pytaniach,
często popełniając błędy

wyrażenia przyimkowe) i z
trudnością się nim, posługuje,
popełniając liczne błędy







słabo zna zasady użycia czasów
narracyjnych (past simple, past
continuous, past perfect,
konstrukcja used to), z
trudnością rozróżnia je i potrafi
je stosować, popełniając liczne
błędy
słabo zna zasady tworzenia
pytań o podmiot i dopełnienie
w różnych czasach i stosuje je,
popełniając liczne błędy
stosuje czasowniki z przyimkami
w pytaniach, popełniając liczne
błędy

ZADANIA NA
ŚRODKI JĘZYKOWE

poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Transformacje zdań, Tłumaczenie
fragmentów zdań)

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (Transformacje
zdań, Tłumaczenie fragmentów zdań)

często popełniając błędy,
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego
/ bogatego zasobu środków
językowych (Transformacje zdań,
Tłumaczenie fragmentów zdań)

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Transformacje zdań, Tłumaczenie
fragmentów zdań)

SŁUCHANIE

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi), i
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi), i na ogół poprawnie
lub popełniając nieliczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi), i
popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi), i z trudnością,
popełniając liczne błędy:




odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu
dopasowuje postaci do zdjęć
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CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
rozpoznaje związki pomiędzy
poszczególnymi częściami tekstu) i
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:





MÓWIENIE

wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe
zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
uzupełnia zdania na podstawie usłyszanych informacji
rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w przeczytanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, rozpoznaje związki
pomiędzy poszczególnymi częściami
tekstu) i na ogół poprawnie lub
popełniając nieliczne błędy:


rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
rozpoznaje związki pomiędzy
poszczególnymi częściami tekstu)
i popełniając błędy:


rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, rozpoznaje związki
pomiędzy poszczególnymi częściami
tekstu) i z trudnością, popełniając
liczne błędy:


stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

opisuje sposób spędzania
wakacji

wypowiada kilka zdań na
temat wyboru miejsa
spędzania wakacji

wypowiada kilka zdań na
temat długości wakacji

opisuje swoją najdłuższą
podróż

opisuje niezwykłe zdarzenia
z ostatnich wakacji, stosując
czasy narracyjne

pyta i częściowo odpowiada
na pytania o podmiot i
dopełnienie

wypowiada kilka zdań na

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

krótko opisuje sposób
spędzania wakacji

krótko wypowiada się na temat
wyboru miejsa spędzania
wakacji

krótko wypowiada się na temat
długości wakacji

krótko opisuje swoją najdłuższą
podróż

krótko opisuje niezwykłe
zdarzenia z ostatnich wakacji,
stosując czasy narracyjne

pyta i odpowiada na niektóre
pytania o podmiot i dopełnienie

krótko wypowiada się na temat
słynnej podrożniczki oraz

odpowiada na pytania dotyczące przeczytanego tekstu
dopasowuje zdania do luk w tekście
układa informacje zgodnie z kolejnością występowania w tekście

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

szczegółowo opisuje sposób
spędzania wakacji

z łatwością wypowiada się na
temat wyboru miejsa
spędzania wakacji

z łatwością wypowiada się na
temat długości wakacji

szczegółowo opisuje swoją
najdłuższą podróż

szczegółowo opisuje
niezwykłe zdarzenia z
ostatnich wakacji, stosując
czasy narracyjne

pyta i wyczerpująco
odpowiada na pytania o
podmiot i dopełnienie

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

opisuje sposób spędzania
wakacji

wypowiada się na temat wyboru
miejsa spędzania wakacji

wypowiada się na temat
długości wakacji

opisuje swoją najdłuższą podróż

opisuje niezwykłe zdarzenia z
ostatnich wakacji, stosując czasy
narracyjne

pyta i odpowiada na pytania o
podmiot i dopełnienie

wypowiada się na temat słynnej
podrożniczki oraz samotnych
podroży

wypowiada się na temat
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z łatwością wypowiada się na
temat słynnej podrożniczki
oraz samotnych podroży
z łatwością wypowiada się na
temat ekstremalnych wakacji,
zalet i wad takiego spędzania
czasu
z łatwością odgrywa dialog
(bierze udział w biurze
informacji turystycznej), w
którym odnosi się do
podanych kwestii i
szczegółowo je rozwija
z łatwością przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim





ekstremalnych wakacji, zalet i
wad takiego spędzania czasu
odgrywa dialog (bierze udział w
biurze informacji turystycznej),
w którym odnosi się do
podanych kwestii i rozwija je
przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim





PISANIE

poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze spójny i logiczny e-mail
na temat wyjazdu
wakacyjnego, szczegółowo
rozwijając podane kwestie a
także wykorzystując
różnorodne zwroty

z łatwością redaguje wpis na
blogu na temat niebezpiecznej
podróży

z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze w większości spójny i
logiczny pisze e-mail na temat
wyjazdu wakacyjnego,
rozwijając i uwzględniając
podane kwestie, a także
wykorzystując podane zwroty

redaguje wpis na blogu na temat
niebezpiecznej podróży

przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

ROZWIJANIE





z łatwością współpracuje w



współpracuje w grupie

temat słynnej podrożniczki
oraz samotnych podroży
wypowiada kilka zdań na
temat ekstremalnych
wakacji, zalet i wad takiego
spędzania czasu
odgrywa dialog (bierze
udział w biurze informacji
turystycznej), w którym
częściowo odnosi się do
podanych kwestii i rozwija je
częściowo przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

pisze miejscami spójny i
nielogiczny na temat
wyjazdu wakacyjnego,
częściowo rozwijając i
uwzględniając podane
kwestie, a także
wykorzystując niektóre
podane zwroty

redaguje wpis na blogu na
temat niebezpiecznej
podróży

częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

niekiedy współpracuje w






samotnych podroży
krótko wypowiada się na temat
ekstremalnych wakacji, zalet i
wad takiego spędzania czasu
z trudnością odgrywa dialog
(bierze udział w biurze
informacji turystycznej), w
którym odnosi się do
niektórych podanych kwestii i
rozwija je
przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje
sformułowane w języku polskim

Z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)

pisze w dużym stopniu
niespójny i chaotyczny e-mail
na temat wyjazdu wakacyjnego,
uwzględniając niektóre podane
kwestie

z trudnością redaguje wpis na
blogu na temat niebezpiecznej
podróży

przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim



z trudnością współpracuje w
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SAMODZIELNOŚCI



grupie
posiada rozwiniętą
świadomość językową



posiada dość rozwiniętą
świadomość językową



grupie
posiada ograniczoną
świadomość językową



grupie
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową

ŚRODKI JĘZYKOWE

4 A NEW REALITY
OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNE

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

Uczeń

Uczeń

SŁOWNICTWO

bardzo dobrze zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematów
NAUKA I TECHNIKA (słownictwo
związane z nowymi technologiami,
z użytkowaniem cyfrowych
urządzeń, słownictwo związane z
bezpieczeństwem w internecie,
słownictwo związane z
wynalazkami i innowacjami, zwroty
z make/take/do, słownictwo
związane z podróżami w kosmos,
słowotwórstwo (przedrostki) i
poprawnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematów NAUKA I TECHNIKA
(słownictwo związane z nowymi
technologiami, z użytkowaniem
cyfrowych urządzeń, słownictwo
związane z bezpieczeństwem w
internecie, słownictwo związane z
wynalazkami i innowacjami, zwroty z
make/take/do, słownictwo związane
z podróżami w kosmos,
słowotwórstwo (przedrostki)
i na ogół poprawnie się nim
posługuje

słabo zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematów NAUKA I
TECHNIKA (słownictwo związane z
nowymi technologiami, z
użytkowaniem cyfrowych urządzeń,
słownictwo związane z
bezpieczeństwem w internecie,
słownictwo związane z wynalazkami i
innowacjami, zwroty z
make/take/do, słownictwo związane
z podróżami w kosmos,
słowotwórstwo (przedrostki) i
posługuje się nim, popełniając liczne
błędy

GRAMATYKA





częściowo zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematów
NAUKA I TECHNIKA (słownictwo
związane z nowymi
technologiami, z użytkowaniem
cyfrowych urządzeń, słownictwo
związane z bezpieczeństwem w
internecie, słownictwo związane
z wynalazkami i innowacjami,
zwroty z make/take/do,
słownictwo związane z
podróżami w kosmos,
słowotwórstwo (przedrostki) i
posługuje się nim, często
popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenia konstrukcji z will,
going to oraz czasów
present simple i present
continuous do wyrażania
przyszłości, częściowo
rozróżnia te konstrukcje i
stosuje je, często
popełniając błędy

zna zasady tworzenia zdań
okolicznikowych czasu oraz
stosuje je, często
popełniając błędy

częściowo zna zasady





bardzo dobrze zna zasady
tworzenia konstrukcji z will,
going to oraz czasów present
simple i present continuous do
wyrażania przyszłości, z
łatwością rozróżnia te
konstrukcje i potrafi je
poprawnie stosować
bardzo dobrze zna zasady
tworzenia zdań
okolicznikowych czasu oraz
potrafi je poprawnie stosować
bardzo dobrze zna zasady
stosowania czasu present





dobrze zna zasady tworzenia
konstrukcji z will, going to oraz
czasów present simple i present
continuous do wyrażania
przyszłości , rozróżnia te
konstrukcje i potrafi je na ogół
poprawnie stosować
zna zasady tworzenia zdań
okolicznikowych czasu oraz
potrafi je na ogół poprawnie
stosować
dobrze zna zasady stosowania
czasu present perfect w zdaniach
dotyczących przyszłości i potrafi







słabo zna zasady tworzenia
konstrukcji z will, going to oraz
czasów present simple i present
continuous do wyrażania
przyszłości, z trudnością
rozróżnia je i potrafi stosować,
popełniając liczne błędy
zna zasady tworzenia zdań
okolicznikowych czasu oraz
stosuje je, popełniając liczne
błędy
słabo zna zasady stosowania
czasu present perfect w
zdaniach dotyczących
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perfect w zdaniach
dotyczących przyszłości i
potrafi go poprawnie
stosować

stosowania czasu present
perfect w zdaniach
dotyczących przyszłości i
stosuje go, często
popełniając błędy

przyszłości i stosuje go,
popełniając liczne błędy

ZADANIA NA
ŚRODKI JĘZYKOWE

poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Tłumaczenie fragmentów zdań,
Test luk sterowany,
Słowotwórstwo)

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (Tłumaczenie
fragmentów zdań, Test luk
sterowany, Słowotwórstwo)

często popełniając błędy,
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego
/ bogatego zasobu środków
językowych (Tłumaczenie
fragmentów zdań, Test luk
sterowany, Słowotwórstwo)

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Tłumaczenie fragmentów zdań, Test
luk sterowany, Słowotwórstwo)

SŁUCHANIE

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl tekstu, określa
kontekst wypowiedzi, określa
intencje autora tekstu, oddziela
fakty od opinii), i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy:

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
tekstu, określa kontekst wypowiedzi,
określa intencje autora tekstu,
oddziela fakty od opinii), i poprawnie
lub popełniając sporadyczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl tekstu,
określa kontekst wypowiedzi,
określa intencje autora tekstu,
oddziela fakty od opinii), i
popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
tekstu, określa kontekst wypowiedzi,
określa intencje autora tekstu,
oddziela fakty od opinii), i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa intencję autora tekstu) i
popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa intencję autora
tekstu) i z trudnością, popełniając
liczne błędy:






CZYTANIE

UMIEJĘTNOŚCI

go na ogół poprawnie stosować

odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu
zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
rozróżnia fakty i opinie

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
przeczytanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa intencję autora tekstu) i
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:




rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w przeczytanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa intencję autora
tekstu) i poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

wymienia wskazane informacje
zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
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MÓWIENIE

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

pyta i wyczerpująco
odpowiada na pytania
dotyczące korzystania z
technologii cyfrowych

z łatwością wypowiada się na
temat używania
nowoczesnych technologii

z łatwością wypowiada się na
temat używania telefonów
komórkowych oraz życia bez
internetu

szczegółowo opisuje plany na
najbliższą i dalszą przyszłość;
wyraża przypuszczenia
dotyczące zdarzeń przyszłych

z łatwością wypowiada się na
tematu projektu kolonizacji
Marsa

z łatwością wypowiada się na
temat zalet i wad podróży w
kosmos

z łatwością wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego: dokonuje
wyboru zajęć naukowych i
szczegółowo go uzasadnia
oraz udziela odpowiedzi na
dwa pytania, a także logicznie
uzasadnia swoje stanowisko i
podaje rozwinięte argumenty
na jego poparcie

z łatwością odgrywa dialog
(bierze udział w rozmowie na
temat wyjścia do kina), w
którym odnosi się do

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

pyta i odpowiada na pytania
dotyczące korzystania z
technologii cyfrowych

wypowiada się na temat
używania nowoczesnych
technologii

wypowiada się na temat
używania telefonów
komórkowych oraz życia bez
internetu

opisuje plany na najbliższą i
dalszą przyszłość; wyraża
przypuszczenia dotyczące
zdarzeń przyszłych

wypowiada się na temat
projektu kolonizacji Marsa.

wypowiada się na temat zalet i
wad podróży w kosmos

wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru zajęć
naukowych i go uzasadnia oraz
udziela odpowiedzi na dwa
pytania, a także logicznie
uzasadnia swoje stanowisko i
podaje argumenty na jego
poparcie

odgrywa dialog (bierze udział w
rozmowie na temat wyjścia do
kina), w którym odnosi się do
podanych kwestii i je rozwija

przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

pyta i częściowo odpowiada
na pytania dotyczące
korzystania z technologii
cyfrowych

wypowiada kilka zdań na
temat używania
nowoczesnych technologii

wypowiada kilka zdań na
temat używania telefonów
komórkowych oraz życia bez
internetu

wypowiada kilka zdań na
temat zalet i wad podróży w
kosmos

wypowiada się podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru zajęć
naukowych i częściowo go
uzasadnia oraz udziela
nierozwiniętych odpowiedzi
na dwa pytania

odgrywa dialog (bierze
udział w rozmowie na temat
wyjścia do kina), w którym
odnosi się do podanych
kwestii i częściowo je
rozwija

częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

pyta i odpowiada na niektóre
pytania dotyczące korzystania z
technologii cyfrowych

krótko wypowiada się na temat
używania nowoczesnych
technologii

krótko wypowiada się na temat
używania telefonów
komórkowych oraz życia bez
internetu

krótko opisuje plany na
najbliższą i dalszą przyszłość;
wyraża przypuszczenia
dotyczące zdarzeń przyszłych

wypowiada kilka zdań na temat
projektu kolonizacji Marsa.

wypowiada kilka zdań na temat
zalet i wad podróży w kosmos

wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru zajęć
naukowych oraz udziela
odpowiedzi na niektóre pytania

odgrywa dialog (bierze udział w
rozmowie na temat wyjścia do
kina), w którym odnosi się do
niektórych podanych kwestii

przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim
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PISANIE

ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI

podanych kwestii i
szczegółowo je rozwija
z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zdania informacje
sformułowane w języku
polskim


poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze spójny i logiczny e-mail,
w którym pisze o najnowszych
wynalazkach
technologicznych,
uwzględniając i szczegółowo
rozwijając podane kwestie, a
także wykorzystując
różnorodne zwroty

z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim




z łatwością współpracuje w
grupie
posiada rozwiniętą
świadomość językową
często wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (korzystanie ze
słownika)

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze w większości spójny i
logiczny pisze e-mail, w którym
pisze o najnowszych
wynalazkach technologicznych,
uwzględniając i rozwijając
podane kwestie, a także
wykorzystując podane zwroty

przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

pisze miejscami niespójny i
nielogiczny e-mail, w którym
pisze o najnowszych
wynalazkach
technologicznych, częściowo
uwzględniając i rozwijając, a
także wykorzystując
niektóre zwroty

częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

Z trudnością, stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)

pisze w dużym stopniu
niespójny i chaotyczny e-mail,
w którym pisze o najnowszych
wynalazkach technologicznych,
uwzględniając niektóre podane
kwestie

przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim










współpracuje w grupie
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem
(korzystanie ze słownika)




niekiedy współpracuje w
grupie
posiada ograniczoną
świadomość językową
niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (korzystanie ze
słownika)




z trudnością współpracuje w
grupie
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową
bardzo rzadko wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy nad
językiem (korzystanie ze
słownika)

5 FOOD FOR THOUGHT
OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA
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Uczeń

Uczeń

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ŻYWIENIE, ZDROWIE (słownictwo
związane z produktami
spożywczymi i opisywaniem smaku,
słownictwo związane z żywieniem i
dietą, czasowniki frazalne,
słownictwo związane z posiłkami i
przygotowywaniem jedzenia,
wyrazy często mylone) i poprawnie
się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ŻYWIENIE, ZDROWIE
(słownictwo związane z produktami
spożywczymi i opisywaniem smaku,
słownictwo związane z żywieniem i
dietą, czasowniki frazalne,
słownictwo związane z posiłkami i
przygotowywaniem jedzenia, wyrazy
często mylone) i na ogół poprawnie
się nim posługuje

słabo zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ŻYWIENIE, ZDROWIE
(słownictwo związane z produktami
spożywczymi i opisywaniem smaku,
słownictwo związane z żywieniem i
dietą, czasowniki frazalne,
słownictwo związane z posiłkami i
przygotowywaniem jedzenia, wyrazy
często mylone) i się nim posługuje
popełniając liczne błędy

GRAMATYKA





częściowo zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ŻYWIENIE, ZDROWIE (słownictwo
związane z produktami
spożywczymi i opisywaniem
smaku, słownictwo związane z
żywieniem i dietą, czasowniki
frazalne, słownictwo związane z
posiłkami i przygotowywaniem
jedzenia, wyrazy często mylone) i
się nim posługuje popełniając
błędy

częściowo zna zasady
stosowania przedimków:
a/an, the, oraz przedimka
zerowego, oraz stosuje je w
praktyce popełniając błędy

częściowo zna zasady
stosowania określników
some, any, much, many, a
few, a little, a lot, rozróżnia
je i stosuje je w praktyce
popełniając błędy

częściowo zna zasady
stosowania przedimków w
zwrotach typu in bed oraz in
the bed
często popełniając błędy,
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego
/ bogatego zasobu środków
językowych (uzupełnianie zdań,
transformacje zdań, test luk
otwarty)
rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
kontekst wypowiedzi, znajduje w

ZADANIA NA
ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

UMIEJ
ĘTNOŚ
CI

ŚRODKI JĘZYKOWE

Uczeń
SŁOWNICTWO

bardzo dobrze zna zasady
stosowania przedimków: a/an,
the, oraz przedimka zerowego,
oraz potrafi je poprawnie
stosować w praktyce

bardzo dobrze zna zasady
stosowania określników some,
any, much, many, a few, a
little, a lot, rozróżnia je i
potrafi poprawnie stosować w
praktyce

bardzo dobrze zna zasady
stosowania przedimków w
zwrotach typu in bed oraz in
the bed
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(uzupełnianie zdań, transformacje
zdań, test luk otwarty)
rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
kontekst wypowiedzi, znajduje w





dobrze zna zasady stosowania
przedimków: a/an, the, oraz
przedimka zerowego, oraz
potrafi je na ogół poprawnie
stosować w praktyce
dobrze zna zasady stosowania
określników some, any, much,
many, a few, a little, a lot,
rozróżnia je i potrafi na ogół
poprawnie stosować w praktyce
dobrze zna zasady stosowania
przedimków w zwrotach typu in
bed oraz in the bed

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (uzupełnianie
zdań, transformacje zdań, test luk
otwarty)
rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście (określa kontekst wypowiedzi,
znajduje w tekście określone







słabo zna zasady stosowania
przedimków: a/an, the, oraz
przedimka zerowego, oraz
stosuje je w praktyce
popełniając liczne błędy
słabo zna zasady stosowania
określników some, any, much,
many, a few, a little, a lot,
rozróżnia je i stosuje je w
praktyce popełniając liczne
błędy
słabo zna zasady stosowania
przedimków w zwrotach typu in
bed oraz in the bed

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(uzupełnianie zdań, transformacje
zdań, test luk otwarty)
rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście (określa kontekst
wypowiedzi, znajduje w tekście
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tekście określone informacje) i:

zaznacza właściwą odpowiedź
spośród podanych możliwości

wymienia wskazane
informacje

dopasowuje opinie do
rozmówcy

odpowiada na pytania
dotyczące wysłuchanego
tekstu

informacje, i na ogół poprawnie lub
popełniając nieliczne błędy:

zaznacza właściwą odpowiedź
spośród podanych możliwości

wymienia wskazane informacje

dopasowuje opinie do
rozmówcy

odpowiada na pytania dotyczące
wysłuchanego tekstu

tekście określone informacje, i
często popełniając błędy

zaznacza właściwą
odpowiedź spośród
podanych możliwości

wymienia wskazane
informacje

dopasowuje opinie do
rozmówcy

odpowiada na pytania
dotyczące wysłuchanego
tekstu

określone informacje, i z trudnością,
popełniając liczne błędy:

zaznacza właściwą odpowiedź
spośród podanych możliwości

wymienia wskazane informacje

dopasowuje opinie do
rozmówcy

odpowiada na pytania
dotyczące wysłuchanego tekstu

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
przeczytanym (znajduje w tekście
określone informacje, oddziela
fakty od opinii, określa intencję
autora, określa główną myśl tekstu,
określa kontekst wypowiedzi) i
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

zaznacza właściwą odpowiedź
spośród podanych możliwości

rozróżnia fakty i opinie

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w przeczytanym
tekście (określa intencję autora
tekstu, określa główną myśl
poszczególnych części tekstu,
rozpoznaje związki pomiędzy
poszczególnymi częściami tekstu) i
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

zaznacza właściwą odpowiedź
spośród podanych możliwości

rozróżnia fakty i opinie

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
intencję autora tekstu, określa
główną myśl poszczególnych
części tekstu, rozpoznaje związki
pomiędzy poszczególnymi
częściami tekstu) i popełniając
błędy:

zaznacza właściwą
odpowiedź spośród
podanych możliwości

rozróżnia fakty i opinie

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (określa intencję autora
tekstu, określa główną myśl
poszczególnych części tekstu,
rozpoznaje związki pomiędzy
poszczególnymi częściami tekstu) i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

zaznacza właściwą odpowiedź
spośród podanych możliwości

rozróżnia fakty i opinie

MÓWIENIE

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

szczegółowo opisuje
najsmaczniejszy / najmniej
smaczny posiłek

z łatwością wypowiada się na
temat stosowania diet, a także
podaje rozwinięte argumenty,
aby uzasadnić swoje zdanie

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

opisuje najsmaczniejszy /
najmniej smaczny posiłek

wypowiada się na temat
stosowania diet, a także podaje
argumenty, aby uzasadnić
swoje zdanie

pyta i odpowiada na pytania,

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

opisuje najsmaczniejszy /
najmniej smaczny posiłek

wypowiada kilka zdań na
temat stosowania diet, a
także częściowo uzasadnia
swoje zdanie

pyta i częściowo odpowiada

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

krótko opisuje najsmaczniejszy
/ najmniej smaczny posiłek

krótko wypowiada się na temat
stosowania diet

pyta i krótko odpowiada na
pytania, stosując przedimki

pyta i krótko odpowiada na
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PISANIE

ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI

pyta i wyczerpująco
odpowiada na pytania,
stosując przedimki

pyta i wyczerpująco
odpowiada na pytania z
zastosowaniem
kwantyfikatorów

z łatwością wypowiada się na
tematy związane z
gotowaniem

z łatwością odgrywa dialog w
restauracji, w którym odnosi
się do podanych kwestii i
szczegółowo rozwija je

szczegółowo opisuje dania
przygotowane na różne okazje

z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim
poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze spójny i logiczny email z
zaproszeniem na imprezę,
uwzględniając i szczegółowo
rozwijając podane kwestie

z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim



z łatwością współpracuje w
grupie
z łatwością stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie







stosując przedimki
pyta i odpowiada na pytania z
zastosowaniem
kwantyfikatorów
wypowiada się na tematy
związane z gotowaniem
odgrywa dialog w restauracji, w
którym odnosi się do podanych
kwestii i rozwija je
opisuje dania przygotowane na
różne okazje
przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze w większości spójny i
logiczny email z zaproszeniem
na imprezę, uwzględniając i
rozwijając podane kwestie

przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim




współpracuje w grupie
stosuje strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu)








na pytania, stosując
przedimki
pyta i częściowo odpowiada
na pytania z zastosowaniem
kwantyfikatorów
wypowiada kilka zdań na
tematy związane z
gotowaniem
odgrywa dialog w
restauracji, w którym
częściowo odnosi się do
podanych kwestii i rozwija je
opisuje dania przygotowane
na różne okazje
częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

pisze miejscami spójny i
logiczny email z
zaproszeniem na imprezę,
częściowo uwzględniając i
rozwijając podane kwestie

częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

niekiedy współpracuje w
grupie

niekiedy stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie






pytania z zastosowaniem
kwantyfikatorów
krótko wypowiada się na
tematy związane z gotowaniem
odgrywa dialog w restauracji, w
którym odnosi się do
niektórych podanych kwestii
krótko opisuje dania
przygotowane na różne okazje
przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

Z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)

pisze w dużym stopniu
niespójny i chaotyczny email z
zaproszeniem na imprezę,
uwzględniając i rozwijając
niektóre podane kwestie

przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim



z trudnością współpracuje w
grupie
z trudnością stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie się
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się znaczenia wyrazów z
kontekstu)
z łatwością rozumie teksty
zawierającego nieznane słowa
i zwroty
posiada rozwiniętą
świadomość językową
z łatwością wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (korzystanie ze
słownika





zwykle rozumie teksty
zawierającego nieznane słowa i
zwroty
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem
(korzystanie ze słownika





się znaczenia wyrazów z
kontekstu)
niekiedy rozumie teksty
zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada ograniczoną
świadomość językową
niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (korzystanie ze
słownika





znaczenia wyrazów z kontekstu)
z trudnością rozumie teksty
zawierającego nieznane słowa i
zwroty
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową
z trudnością wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy nad
językiem (korzystanie ze
słownika

ŚRODKI JĘZYKOWE

6 CRIME SCENE
OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

Uczeń

Uczeń

SŁOWNICTWO

bardzo dobrze zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO
(słownictwo związane z
przestępstwami i przestępcami,
zwroty z czasownikiem, słownictwo
związane z cyberprzestępstwami,
przedrostki dodawane do
przymiotników, słownictwo
związane z systemem
sprawiedliwości) i poprawnie się
nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu PAŃSTWO I
SPOŁECZEŃSTWO (słownictwo
związane z przestępstwami i
przestępcami, zwroty z
czasownikiem, słownictwo związane
z cyberprzestępstwami, przedrostki
dodawane do przymiotników,
słownictwo związane z systemem
sprawiedliwości) i na ogół poprawnie
się nim posługuje

słabo zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu PAŃSTWO I
SPOŁECZEŃSTWO (słownictwo
związane z przestępstwami i
przestępcami, zwroty z
czasownikiem, słownictwo związane
z cyberprzestępstwami, przedrostki
dodawane do przymiotników,
słownictwo związane z systemem
sprawiedliwości) i się nim posługuje
popełniając liczne błędy

GRAMATYKA





częściowo zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO
(słownictwo związane z
przestępstwami i przestępcami,
zwroty z czasownikiem,
słownictwo związane z
cyberprzestępstwami,
przedrostki dodawane do
przymiotników, słownictwo
związane z systemem
sprawiedliwości) i się nim
posługuje popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenia czasu past perfect
i stosuje go w praktyce
popełniając błędy

częściowo zna zasady
stosowania when z czasem
past simple i past perfect



bardzo dobrze zna zasady
tworzenia czasu past perfect i
potrafi go poprawnie
stosować w praktyce
bardzo dobrze zna zasady
stosowania when z czasem
past simple i past perfect



dobrze zna zasady tworzenia
czasu past perfect i potrafi go na
ogół poprawnie stosować w
praktyce
dobrze zna zasady stosowania
when z czasem past simple i past
perfect





słabo zna zasady tworzenia
czasu past perfect i stosuje go w
praktyce popełniając liczne
błędy
słabo zna zasady stosowania
when z czasem past simple i
past perfect
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ZADANIA NA
ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

UMIEJĘTNOŚCI

CZYTANIE

bardzo dobrze zna zasady
tworzenia zdań twierdzących
w mowie zależnej i potrafi je
poprawnie stosować w
praktyce
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(minidialogi, tłumaczenie
fragmentów zdań, słowotwórstwo)
rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
kontekst wypowiedzi, znajduje w
tekście określone informacje) i
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

zaznacza właściwą odpowiedź
spośród podanych możliwości

wymienia wskazane
informacje

dopasowuje opinie do
rozmówcy

odpowiada na pytania
dotyczące wysłuchanego
tekstu
rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
przeczytanym (znajduje w tekście
określone informacje, rozpoznaje
związki pomiędzy poszczególnymi
częściami tekstu) i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy:

dopasowuje zdania do luk w
tekście

układa pytania w kolejności
zgodnej z informacjami
podanymi w tekście



dobrze zna zasady tworzenia
zdań twierdzących w mowie
zależnej i potrafi je na ogół
poprawnie stosować w praktyce

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (mini dialogi,
tłumaczenie fragmentów zdań,
słowotwórstwo)
rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście (określa kontekst wypowiedzi,
znajduje w tekście określone
informacje), i na ogół poprawnie lub
popełniając nieliczne błędy:

zaznacza właściwą odpowiedź
spośród podanych możliwości

wymienia wskazane informacje

dopasowuje opinie do
rozmówcy

odpowiada na pytania dotyczące
wysłuchanego tekstu

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w przeczytanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, rozpoznaje związki
pomiędzy poszczególnymi częściami
tekstu) i poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

dopasowuje zdania do luk w
tekście

układa pytania w kolejności
zgodnej z informacjami
podanymi w tekście



częściowo zna zasady
tworzenia zdań
twierdzących w mowie
zależnej i stosuje je w
praktyce popełniając błędy
często popełniając błędy,
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego
/ bogatego zasobu środków
językowych (mini dialogi,
tłumaczenie fragmentów zdań,
słowotwórstwo)
rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
kontekst wypowiedzi, znajduje w
tekście określone informacje), i
często popełniając błędy

zaznacza właściwą
odpowiedź spośród
podanych możliwości

wymienia wskazane
informacje

dopasowuje opinie do
rozmówcy

odpowiada na pytania
dotyczące wysłuchanego
tekstu
rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
rozpoznaje związki pomiędzy
poszczególnymi częściami tekstu)
i popełniając błędy:

dopasowuje zdania do luk w
tekście

układa pytania w kolejności
zgodnej z informacjami
podanymi w tekście



słabo zna zasady tworzenia
zdań twierdzących w mowie
zależnej i stosuje je w praktyce
popełniając liczne błędy

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych (mini
dialogi, tłumaczenie fragmentów
zdań, słowotwórstwo)
rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście (określa kontekst
wypowiedzi, znajduje w tekście
określone informacje), i z trudnością,
popełniając liczne błędy:

zaznacza właściwą odpowiedź
spośród podanych możliwości

wymienia wskazane informacje

dopasowuje opinie do
rozmówcy

odpowiada na pytania
dotyczące wysłuchanego tekstu

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, rozpoznaje związki
pomiędzy poszczególnymi częściami
tekstu) i z trudnością, popełniając
liczne błędy:

dopasowuje zdania do luk w
tekście

układa pytania w kolejności
zgodnej z informacjami
podanymi w tekście
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MÓWIENIE

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

z łatwością wypowiada się na
temat przestępstw i
wykroczeń

z łatwością wypowiada się na
temat przemocy w internecie,
a także podaje rozwinięte
argumenty, aby uzasadnić
swoje zdanie

z łatwością wypowiada się na
temat sądów dla małoletnich
oraz karania za różne
przestępstwa

z łatwością odgrywa dialog, w
którym relacjonuje komuś
pewną historię, odnosząć się
do podanych kwestii i
szczegółowo je rozwijając

z łatwością wypowiada się na
temat popularności powieści
kryminalnych oraz pracy
detektywa

szczegółowo relacjonuje
wypowiedzi innych osób

z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

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

wypowiada się na temat
przestępstw i wykroczeń

wypowiada się na temat
przemocy w internecie, a także
podaje argumenty, aby
uzasadnić swoje zdanie

wypowiada się na temat sądów
dla małoletnich oraz karania za
różne przestępstwa

odgrywa dialog, w którym
relacjonuje komuś pewną
historię, odnosząć się do
podanych kwestii i rozwijając je

wypowiada się na temat
popularności powieści
kryminalnych oraz pracy
detektywa

relacjonuje wypowiedzi innych
osób

przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

wypowiada kilka zdań na
temat przestępstw i
wykroczeń

wypowiada kilka zdań na
temat przemocy w
internecie, a także
częściowo uzasadnia swoje
zdanie

wypowiada kilka zdań na
temat sądów dla
małoletnich oraz karania za
różne przestępstwa

odgrywa dialog, w którym
relacjonuje komuś pewną
historię, częściowo
odnosząć się do podanych
kwestii i rozwijając je

wypowiada kilka zdań na
temat popularności powieści
kryminalnych oraz pracy
detektywa

częściowo relacjonuje
wypowiedzi innych osób

częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

krótko wypowiada się na temat
przestępstw i wykroczeń

krótko wypowiada się na temat
przemocy w internecie

krótko wypowiada się na temat
sądów dla małoletnich oraz
karania za różne przestępstwa

odgrywa dialog, w którym
relacjonuje komuś pewną
historię, odnosząć się do
niektórych podanych kwestii

krótko wypowiada się na temat
popularności powieści
kryminalnych oraz pracy
detektywa

relacjonuje niektóre
wypowiedzi innych osób

przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

PISANIE

poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze spójny i logiczny wpis na

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze w większości spójny i

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

pisze miejscami spójny i

z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)

pisze w dużym stopniu
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ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI






blogu o filmie kryminalnym, w
którym uwzględnia i
szczegółowo rozwija podane
kwestie, a także wykorzystuje
niektóre podane zwroty
pisze spójny i logiczny wpis na
forum na temat wybranego
problemu społecznego, w
którym uwzględnia i
szczegółowo rozwija podane
kwestie
z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim
z łatwością współpracuje w
grupie
z łatwością stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu
posiada rozwiniętą
świadomość językową









logiczny wpis na blogu o filmie
kryminalnym, w którym
uwzględnia i rozwija podane
kwestie, a także wykorzystuje
niektóre podane zwroty
pisze w większości spójny i
logiczny wpis na forum na temat
wybranego problemu
społecznego, w którym
uwzględnia i rozwija podane
kwestie
przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

współpracuje w grupie
stosuje strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową










logiczny wpis na blogu o
filmie kryminalnym, w
którym uwzględnia i rozwija
podane kwestie, a także
wykorzystuje niektóre
podane zwroty
pisze miejscami spójny i
logiczny wpis na forum na
temat wybranego problemu
społecznego, w którym
częściowo uwzględnia i
rozwija podane kwestie
częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim
niekiedy współpracuje w
grupie
niekiedy stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)
posiada ograniczoną
świadomość językową










niespójny i chaotyczny wpis na
blogu o filmie kryminalnym, w
którym uwzględnia i rozwija
podane kwestie, a także
wykorzystuje niektóre podane
zwroty
pisze w dużym stopniu
niespójny i chaotyczny wpis na
forum na temat wybranego
problemu społecznego, w
którym uwzględnia niektóre
podane kwestie,
przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim
z trudnością współpracuje w
grupie
z trudnością stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu)
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową

7 BODY AND MIND

ŚRODKI
JĘZYKOW
E

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

Uczeń

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ZDROWIE, CZŁOWIEK (słownictwo
związane z częściami ciała i

dobrze zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ZDROWIE,
CZŁOWIEK (słownictwo związane z
częściami ciała i chorobami, idiomy

częściowo zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ZDROWIE, CZŁOWIEK
(słownictwo związane z częściami

słabo zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ŻYWIENIE, ZDROWIE
CZŁOWIEK (słownictwo związane z
częściami ciała i chorobami, idiomy
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GRAMATYKA

ZADANIA NA
ŚRODKI JĘZYKOWE

UMIEJ
ĘTNOŚ
CI

SŁUCHANIE

chorobami, idiomy oparte o nazwy
części ciała, słownictwo związane z
antybiotykami, zwroty
idiomatyczne i kolokacje,
słownictwo związane z pracą
mózgu; zwroty idiomatyczne z
mind, head i brain) i poprawnie się
nim posługuje

oparte o nazwy części ciała,
słownictwo związane z
antybiotykami, zwroty idiomatyczne i
kolokacje, słownictwo związane z
pracą mózgu; zwroty idiomatyczne z
mind, head i brain)) i na ogół
poprawnie się nim posługuje





bardzo dobrze zna zasady
przekształcania zdań
twierdzących w mowie
zależnej i potrafi je poprawnie
stosować

bardzo dobrze zna zasady
przekształcania rozkazów,
próśb oraz obietnic w mowie
zależnej i potrafi je poprawnie
stosować

bardzo dobrze zna zasady
przekształcania pytań w
mowie zależnej i potrafi je
poprawnie stosować

bardzo dobrze zna spójniki
though, even though, despite,
in spite of, however, rozróżnia
je i potrafi je poprawnie
stosować
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Tłumaczenie fragmentów zdań,
Transformacje zdań, Test luk
otwarty)
rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu, określa główną

oparte o nazwy części ciała,
słownictwo związane z
antybiotykami, zwroty idiomatyczne
i kolokacje, słownictwo związane z
pracą mózgu; zwroty idiomatyczne z
mind, head i brain) i się nim
posługuje, popełniając liczne błędy

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (Tłumaczenie
fragmentów zdań, Transformacje
zdań, Test luk otwarty)

ciała i chorobami, idiomy oparte
o nazwy części ciała, słownictwo
związane z antybiotykami, zwroty
idiomatyczne i kolokacje,
słownictwo związane z pracą
mózgu; zwroty idiomatyczne z
mind, head i brain) i się nim
posługuje, często popełniając
błędy

częściowo zna zasady
przekształcania zdań
twierdzących w mowie
zależnej i stosuje je, często
popełniając błędy

częściowo zna zasady
przekształcania rozkazów,
próśb oraz obietnic w mowie
zależnej i stosuje je,
popełniając błędy

częściowo zna zasady
przekształcania pytań w
mowie zależnej i stosuje je,
często popełniając błędy

częściowo zna spójniki
though, even though,
despite, in spite of, however,
rozróżnia je i stosuje je,
często popełniając błędy
często popełniając błędy,
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego
/ bogatego zasobu środków
językowych (Tłumaczenie
fragmentów zdań, Transformacje
zdań, Test luk otwarty)

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
określa główną myśl poszczególnych

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu, określa

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
określa główną myśl poszczególnych







dobrze zna zasady
przekształcania zdań
twierdzących w mowie zależnej i
potrafi je na ogół poprawnie
stosować
dobrze zna zasady
przekształcania rozkazów, próśb
oraz obietnic w mowie zależnej i
potrafi je na ogół poprawnie
stosować
dobrze zna zasady
przekształcania pytań w mowie
zależnej i potrafi je na ogół
poprawnie stosować
dobrze zna spójniki though, even
though, despite, in spite of,
however, rozróżnia je i potrafi je
na ogół poprawnie stosować









słabo zna zasady
przekształcania zdań twierdzące
w mowie zależnej i stosuje je,
popełniając liczne błędy
słabo zna zasady
przekształcania rozkazów, próśb
oraz obietnic w mowie zależnej i
stosuje je, popełniając liczne
błędy
słabo zna zasady
przekształcania pytań w mowie
zależnej i stosuje je, popełniając
liczne błędy
słabo zna spójniki though, even
though, despite, in spite of,
however, rozróżnia je i stosuje
je, popełniając liczne błędy

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Tłumaczenie fragmentów zdań,
Transformacje zdań, Test luk
otwarty)
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myśl poszczególnych części tekstu,
znajduje określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
określa intencje nadawcy, określa
kontekst wypowiedzi nadawcy,
oddziela fakty od opinii) i:

CZYTANIE

MÓWIENIE

części tekstu, znajduje określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, określa intencje
nadawcy, określa kontekst
wypowiedzi nadawcy, oddziela fakty
od opinii), i na ogół poprawnie lub
popełniając nieliczne błędy:

główną myśl poszczególnych
części tekstu, znajduje określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, określa intencje
nadawcy, określa kontekst
wypowiedzi nadawcy, oddziela
fakty od opinii), i często
popełniając błędy

części tekstu, znajduje określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, określa intencje
nadawcy, określa kontekst
wypowiedzi nadawcy, oddziela fakty
od opinii), i z trudnością, popełniając
liczne błędy:


odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu

zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości

uzupełnia zdania właściwymi wyrazami
rozumie niemal wszystkie
rozumie większość kluczowych
kluczowe informacje zawarte w
informacji zawartych w przeczytanym
przeczytanym (określa główną myśl tekście (określa główną myśl tekstu,
tekstu, znajduje w tekście
znajduje w tekście określone
określone informacje, określa
informacje, określa związki pomiędzy
związki pomiędzy poszczególnymi
poszczególnymi częściami tekstu) i
częściami tekstu) i poprawnie lub
poprawnie lub popełniając
popełniając sporadyczne błędy:
sporadyczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
określa związki pomiędzy
poszczególnymi częściami tekstu)
i popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, określa związki pomiędzy
poszczególnymi częściami tekstu) i z
trudnością, popełniając liczne błędy:


odpowiada na pytanie dotyczące przeczytanego tekstu

dopasowuje zdania do luk w tekście

uzupełnia informacje w streszczeniu tekstu
poprawnie stosując szeroki zakres
na ogół poprawnie stosując
słownictwa i struktur
zadowalający zakres słownictwa i
gramatycznych (lub popełniając
struktur gramatycznych: (lub
sporadyczne błędy niezakłócające
popełniając nieliczne błędy
komunikacji):
niezakłócające komunikacji):

szczegółowo opisuje problemy 
opisuje problemy ze zdrowiem
ze zdrowiem

wypowiada się na temat

z łatwością wypowiada się na
udzielania porad zdrowotnych i
temat udzielania porad
pomocy medycznej
zdrowotnych i pomocy

wypowiada się na temat
medycznej
wykorzystywania zwierząt do

z łatwością wypowiada się na
badań medycznych
temat wykorzystywania

pyta i odpowiada na pytania
zwierząt do badań
związane z rozwojem medycyny
medycznych
i zwalczaniem chorób

pyta i wyczerpująco

relacjonuje usłyszane pytania

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

częściowo opisuje problemy
ze zdrowiem

wypowiada kilka zdań na
temat udzielania porad
zdrowotnych i pomocy
medycznej

wypowiada kilka zdań na
temat wykorzystywania
zwierząt do badań
medycznych

pyta i częściowo odpowiada

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

krótko opisuje problemy ze
zdrowiem

krótko wypowiada się na temat
udzielania porad zdrowotnych i
pomocy medycznej

krótko wypowiada się na temat
wykorzystywania zwierząt do
badań medycznych

pyta i odpowiada na niektóre
pytania związane z rozwojem
medycyny i zwalczaniem chorób
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odpowiada na pytania
związane z rozwojem
medycyny i zwalczaniem
chorób

szczegółowo relacjonuje
usłyszane pytania

z łatwością wypowiada się na
temat niezwykłych
przypadków medycznych,
nadludzkich umiejętności oraz
technik poprawy pracy mózgu

z łatwością odgrywa dialog u
lekarza, w którym odnosi się
do podanych kwestii i
szczegółowo je rozwija

z łatwością wypowiada się na
temat życia osób
niepełnosprawnych i
trudności, na jakie te osoby
często napotykają

z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim
poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji):

pisze spójny i logiczny list z
zażaleniem, w którym
szczegółowo omawia oba
elementy tematu oraz
zachowuje właściwa formę i
styl wypowiedzi

z łatwością redaguje ulotkę
dotyczącą metod uczenia się

z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w








wypowiada się na dotyczących
niezwykłych przypadków
medycznych, nadludzkich
umiejętności oraz technik
poprawy pracy mózgu
odgrywa dialog u lekarza, w
którym odnosi się do podanych
kwestii i rozwija je
wypowiada się na temat życia
osób niepełnosprawnych i
trudności, na jakie te osoby
często napotykają
przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze w większości spójny i
logiczny list z zażaleniem, w
którym omawia oba elementy
tematu oraz zwykle zachowuje
właściwa formę i styl
wypowiedzi

redaguje ulotkę dotyczącą
metod uczenia się

przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje

na pytania związane z
rozwojem medycyny i
zwalczaniem chorób

częściowo relacjonuje
usłyszane pytania

wypowiada kilka zdań na
dotyczących niezwykłych
przypadków medycznych,
nadludzkich umiejętności
oraz technik poprawy pracy
mózgu

odgrywa dialog u lekarza, w
którym częściowo odnosi się
do podanych kwestii i
rozwija je

wypowiada kilka zdań na
temat życia osób
niepełnosprawnych i
trudności, na jakie te osoby
często napotykają

częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim
stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

pisze miejscami niespójny i
nielogiczny list z zażaleniem,
w którym częściowo omawia
oba elementy tematu oraz
częściowo zachowuje
właściwa formę i styl
wypowiedzi

redaguje ulotkę dotyczącą
metod uczenia się

częściowo przekazuje w










z trudnoscią relacjonuje
usłyszane pytania
krótko wypowiada się na
dotyczących niezwykłych
przypadków medycznych,
nadludzkich umiejętności oraz
technik poprawy pracy mózgu
odgrywa dialog u lekarza, w
którym odnosi się do
niektórych podanych kwestii
wypowiada kilka zdań na temat
życia osób niepełnosprawnych i
trudności, na jakie te osoby
często napotykają
przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

Z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)

pisze w dużym stopniu
niespójny i chaotyczny list z
zażaleniem, w którym omawia
niektóre elementy tematu oraz
w niewielkim stopniu
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi

z trudnością redaguje krótką
ulotkę dotyczącą metod uczenia
się
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zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI





z łatwością współpracuje w
grupie
z łatwością rozumie teksty
zawierającego nieznane słowa
i zwroty
posiada rozwiniętą
świadomość językową

sformułowane w języku polskim





współpracuje w grupie
rozumie teksty zawierającego
nieznane słowa i zwroty
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową





języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim
niekiedy współpracuje w
grupie
częściowo rozumie teksty
zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada ograniczoną
świadomość językową







przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim
z trudnością współpracuje w
grupie
w niewielkim stopniu rozumie
teksty zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową

ŚRODKI JĘZYKOWE

8 A MATERIAL WORLD
OCENA BARDZO DOBRA
Uczeń

OCENA DOBRA
Uczeń

OCENA DOSTATECZNA
Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń

SŁOWNICTWO

bardzo dobrze zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ZAKUPY I USŁUGI (słownictwo
związane z pieniędzmi i
bankowością, zwroty idiomatyczne
związane pieniędzmi, słownictwo
związane z kolekcjonowaniem
przedmiotów, słownictwo związane
z konsumpcyjnym stylem życia,
często mylone wyrazy) i poprawnie
się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ZAKUPY I USŁUGI
(słownictwo związane z pieniędzmi i
bankowością, zwroty idiomatyczne
związane pieniędzmi, słownictwo
związane z kolekcjonowaniem
przedmiotów, słownictwo związane z
konsumpcyjnym stylem życia, często
mylone wyrazy) i na ogół poprawnie
się nim posługuje

słabo zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ZAKUPY I USŁUGI
(słownictwo związane z pieniędzmi i
bankowością, zwroty idiomatyczne
związane pieniędzmi, słownictwo
związane z kolekcjonowaniem
przedmiotów, słownictwo związane z
konsumpcyjnym stylem życia, często
mylone wyrazy) i się nim posługuje,
popełniając liczne błędy

GRAMATYKA





częściowo zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ZAKUPY I USŁUGI (słownictwo
związane z pieniędzmi i
bankowością, zwroty
idiomatyczne związane
pieniędzmi, słownictwo związane
z kolekcjonowaniem
przedmiotów, słownictwo
związane z konsumpcyjnym
stylem życia, często mylone
wyrazy) i się nim posługuje,
często popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenia strony biernej i
stosuje ją, często
popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenie konstrukcji have
something done oraz ją
stosuje w rożnych czasach,
często popełniając błędy

częściowo zna i stosuje





bardzo dobrze zna zasady
tworzenia strony biernej i
potrafi ją poprawnie stosować
bardzo dobrze zna zasady
tworzenie konstrukcji have
something done oraz potrafi ją
poprawnie stosować w
rożnych czasach
bardzo dobrze zna i
poprawnie stosuje czasowniki





dobrze zna zasady tworzenia
strony biernej i potrafi ją na
ogół poprawnie stosować
dobrze zna zasady tworzenie
konstrukcji have something
done oraz potrafi ją na ogół
poprawnie stosować w rożnych
czasach
dobrze zna i na ogół poprawnie
stosuje czasowniki z dwoma







słabo zna zasady tworzenia
strony biernej i stosuje ją,
popełniając liczne błędy
słabo zna zasady tworzenie
konstrukcji have something
done oraz ją stosuje w rożnych
czasach, popełniając liczne
błędy
słabo zna i stosuje czasowniki z
dwoma dopełnieniami w stronie
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z dwoma dopełnieniami w
stronie biernej

ZADANIA NA
ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

UMIEJĘTNOŚCI

CZYTANIE

dopełnieniami w stronie biernej

czasowniki z dwoma
dopełnieniami w stronie
biernej, często popełniając
błędy

biernej, popełniając liczne
błędy

poprawnie lub popełniając
na ogół poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
zadania sprawdzające znajomość w sprawdzające znajomość w miarę
miarę rozwiniętego / bogatego
rozwiniętego / bogatego zasobu
zasobu środków językowych (Test
środków językowych (Test luk
luk sterowany, Transformacje zdań, sterowany, Transformacje zdań, Test
Test luk otwarty)
luk otwarty)
rozumie niemal wszystkie
rozumie większość kluczowych
kluczowe informacje zawarte w
informacji zawartych w wysłuchanym
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście (znajduje w tekście określone
tekście określone informacje,
informacje, określa główną myśl
określa główną myśl
poszczególnych części tekstu, określa
poszczególnych części tekstu,
główną myśl tekstu, określa intencje
określa główną myśl tekstu, określa nadawcy tekstu) i na ogół poprawnie
intencje nadawcy tekstu) i
lub popełniając nieliczne błędy:
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekst

dopiera zdania do właściwych części wysłuchanego tekstu

zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości

wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

często popełniając błędy,
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego
/ bogatego zasobu środków
językowych (Test luk sterowany,
Transformacje zdań, Test luk
otwarty)
rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl
poszczególnych części tekstu,
określa główną myśl tekstu,
określa intencje nadawcy tekstu)
, i często popełniając błędy

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych (Test luk
sterowany, Transformacje zdań, Test
luk otwarty)

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
przeczytanym (znajduje w tekście
określone informacje, określa
główną myśl tekstu, określa
kontekst wypowiedzi, rozróżnia
formalny i nieformalny styl
wypowiedzi, oddziela fakty od
opinii) i poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl tekstu,
określa kontekst wypowiedzi,
rozróżnia formalny i nieformalny
styl wypowiedzi, oddziela fakty
od opinii) i popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
tekstu, określa kontekst wypowiedzi,
rozróżnia formalny i nieformalny styl
wypowiedzi, oddziela fakty od opinii)
i z trudnością, popełniając liczne
błędy:




rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w przeczytanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
tekstu, określa kontekst wypowiedzi,
rozróżnia formalny i nieformalny styl
wypowiedzi, oddziela fakty od opinii)
i poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
poszczególnych części tekstu, określa
główną myśl tekstu, określa intencje
nadawcy tekstu) i z trudnością,
popełniając liczne błędy:

odpowiada na pytania dotyczące przeczytanego tekstu
zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
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MÓWIENIE

PISANIE


dopasowuje informacje do części tekstu
poprawnie stosując szeroki zakres
na ogół poprawnie stosując
słownictwa i struktur
zadowalający zakres słownictwa i
gramatycznych (lub popełniając
struktur gramatycznych: (lub
sporadyczne błędy niezakłócające
popełniając nieliczne błędy
komunikacji):
niezakłócające komunikacji):

z łatwością udziela porad

udziela porad związanych z
związanych z wydawniem i
wydawniem i oszczędzaniem
oszczędzaniem pieniędzy
pieniędzy

z łatwością wypowiada się na

wypowiada się na temat
temat inwestowania i
inwestowania i zarabiania
zarabiania pieniędzy
pieniędzy

pyta i wyczerpująco

pyta i odpowiada na pytania,
odpowiada na pytania,
stosując stronę bierną
stosując stronę bierną

z łatwością opisuje różne usługi,

szczegółowo opisuje różne
z których korzysta
usługi, z których korzysta

wypowiada się na temat

z łatwością wypowiada się na
konsumpcyjnego zmiany stylu
temat konsumpcyjnego
życia
zmiany stylu życia

wypowiada się na podstawie

z łatwością wypowiada się na
materiału stymulującego:
podstawie materiału
dokonuje wyboru plakatu
stymulującego: dokonuje
promującego oszczędzanie
wyboru plakatu promującego
wśród młodzieży i go uzasadnia
oszczędzanie wśród młodzieży
oraz udziela odpowiedzi na dwa
i go uzasadnia oraz udziela
pytania, a także logicznie
odpowiedzi na dwa pytania, a
uzasadnia swoje stanowisko i
także logicznie uzasadnia
podaje argumenty na jego
swoje stanowisko i podaje
poparcie
rozwinięte argumenty na jego 
odgrywa dialog na temat
poparcie
wynajmu mieszkania

z łatwością odgrywa dialog na

przekazuje w języku angielskim
temat wynajmu mieszkania
podane w zadaniu informacje

z łatwością przekazuje w
sformułowane w języku polskim
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

udziela porad związanych z
wydawniem i oszczędzaniem
pieniędzy

wypowiada kilka zdań na
temat inwestowania i
zarabiania pieniędzy

pyta i częściowo odpowiada
na pytania, stosując stronę
bierną

opisuje różne usługi, z
których korzysta

wypowiada kilka zdań na
temat konsumpcyjnego stylu
życia

wypowiada kilka zdań na
podstawie materiału
stymulującego: dokonuje
wyboru plakatu
promującego oszczędzanie
wśród młodzieży i go
częściowo uzasadnia oraz
udziela nierozwiniętych
odpowiedzi na dwa pytania

odgrywa dialog na temat
wynajmu mieszkania

częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

udziela porad związanych z
wydawniem i oszczędzaniem
pieniędzy

krótko wypowiada się na temat
inwestowania i zarabiania
pieniędzy

pyta i odpowiada na niektóre
pytania, stosując stronę bierną

krótko opisuje różne usługi, z
których korzysta

krótko wypowiada się na temat
konsumpcyjnego stylu życia

krótko wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego: dokonuje
wyboru plakatu promującego
oszczędzanie wśród młodzieży
oraz udziela krótkich
odpowiedzi na niektóre pytania

z trudnością odgrywa dialog na
temat wynajmu mieszkania

przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

poprawnie stosując szeroki zakres

stosując ograniczony zakres

Z trudnością stosując bardzo

na ogół poprawnie stosując
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ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI

słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji):

pisze spójną i logiczną
rozprawkę, na temat wyboru
kierunku studiów, w której
szczegółowo omawia oba
elementy tematu oraz
zachowuje właściwą formę i
styl wypowiedzi.

Z łatwością redaguje wpis na
stronie społecznościowej
dotyczący ochrony
zagrożonego gatunku

z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji):

pisze w większości spójną i
logiczną rozprawkę na temat
wyboru kierunku studiów, w
której omawia oba elementy
tematu oraz zwykle zachowuje
właściwą formę i styl
wypowiedzi

redaguje wpis na stronie
społecznościowej dotyczący
ochrony zagrożonego gatunku

przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim












z łatwością współpracuje w
grupie
z łatwością stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)
z łatwością rozumie teksty
zawierającego nieznane słowa
i zwroty
posiada rozwiniętą
świadomość językową
z łatwością wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (korzystanie ze
słownika





współpracuje w grupie
stosuje strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu)
zwykle rozumie teksty
zawierającego nieznane słowa i
zwroty
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem
(korzystanie ze słownika

słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

pisze miejscami niespójną i
nielogiczną rozprawkę na
temat wyboru kierunku
studiów, w której częściowo
omawia oba elementy
tematu oraz częściowo
zachowuje właściwą formę i
styl wypowiedzi

redaguje wpis na stronie
społecznościowej dotyczący
ochrony zagrożonego
gatunku

częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

niekiedy współpracuje w
grupie

niekiedy stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)

niekiedy rozumie teksty
zawierającego nieznane
słowa i zwroty

posiada ograniczoną
świadomość językową

niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (korzystanie ze
słownika

ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację):

pisze w dużym stopniu
niespójną i chaotyczną
rozprawkę na temat wyboru
kierunku studiów, w której
omawia niektóre elementy
tematu oraz w niewielkim
stopniu zachowuje właściwą
formę i styl wypowiedzi

z trudnością redaguje krótki
wpis na stronie
społecznościowej dotyczący
ochrony zagrożonego gatunku

przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim






z trudnością współpracuje w
grupie
z trudnością stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu)
z trudnością rozumie teksty
zawierającego nieznane słowa i
zwroty
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową
z trudnością wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy nad
językiem (korzystanie ze
słownika
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PASSWORD RESET B2. Podręcznik do języka angielskiego.
Kryteria oceny

ŚRRODKI JĘZYKOWE

1 FACT AND FICTION
OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

Uczeń

Uczeń

SŁOWNICTWO

bardzo dobrze zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
KULTURA (słownictwo związane z
programami telewizyjnymi,
osobami pracującymi w mediach,
słownictwo związane z
wiadomościami, przymiotniki z
przyimkami, zwroty czasownikowe,
słownictwo związane ze sztuką,
słowotwórstwo) i poprawnie się
nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu KULTURA
(słownictwo związane z programami
telewizyjnymi, osobami pracującymi
w mediach, słownictwo związane z
wiadomościami, przymiotniki z
przyimkami, zwroty czasownikowe,
słownictwo związane ze sztuką,
słowotwórstwo) i na ogół poprawnie
się nim posługuje

słabo zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu KULTURA
(słownictwo związane z programami
telewizyjnymi, osobami pracującymi
w mediach, słownictwo związane z
wiadomościami, przymiotniki z
przyimkami, zwroty czasownikowe,
słownictwo związane ze sztuką,
słowotwórstwo) i się nim posługuje,
popełniając liczne błędy

GRAMATYKA





częściowo zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
KULTURA (słownictwo związane z
programami telewizyjnymi,
osobami pracującymi w mediach,
słownictwo związane z
wiadomościami, przymiotniki z
przyimkami, zwroty
czasownikowe, słownictwo
związane ze sztuką,
słowotwórstwo) i się nim
posługuje, często popełniając
błędy

częściowo zna zasady
tworzenia zdań w czasach
teraźniejszych i stosuje je,
często popełniając błędy

częściowo zna zasady
stosowania określeń czasu
typowych dla
poszczególnych czasów
teraźniejszych i stosuje je,
często popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenia zdań w czasach





bardzo dobrze zna zasady
tworzenia zdań w czasach
teraźniejszych i potrafi je
poprawnie stosować
bardzo dobrze zna zasady
stosowania określeń czasu
typowych dla poszczególnych
czasów teraźniejszych i potrafi
je poprawnie stosować
bardzo dobrze zna zasady
tworzenia zdań w czasach
przeszłych oraz z konstrukcją





dobrze zna zasady tworzenia
zdań w czasach teraźniejszych i
potrafi je na ogół poprawnie
stosować
dobrze zna zasady stosowania
określeń czasu typowych dla
poszczególnych czasów
teraźniejszych i potrafi je na
ogół poprawnie stosować
dobrze zna zasady tworzenia
zdań w czasach przeszłych oraz z
konstrukcją used to i potrafi je







słabo zna zasady tworzenia
zdań w czasach teraźniejszych i
stosuje je, popełniając liczne
błędy
słabo zna zasady stosowania
określeń czasu typowych dla
poszczególnych czasów
teraźniejszych i stosuje je,
popełniając liczne błędy
słabo zna zasady tworzenia
zdań w czasach przeszłych oraz
z konstrukcją used to i stosuje
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used to i potrafi je poprawnie
stosować

przeszłych oraz z konstrukcją
used to i stosuje je, często
popełniając błędy

je, popełniając liczne błędy

ZADANIA NA
ŚRODKI JĘZYKOWE

poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Układanie fragmentów zdań,
Słowotwórstwo, Tłumaczenie
fragmentów zdań, Tłumaczenie
zdań)

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych(Układanie
fragmentów zdań, Słowotwórstwo,
Tłumaczenie fragmentów zdań,
Tłumaczenie zdań)

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację): (Układanie
fragmentów zdań,
Słowotwórstwo, Tłumaczenie
fragmentów zdań, Tłumaczenie
zdań)

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Układanie fragmentów zdań,
Słowotwórstwo, Tłumaczenie
fragmentów zdań, Tłumaczenie
zdań)

SŁUCHANIE

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl tekstu) i
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
tekstu), i na ogół poprawnie lub
popełniając nieliczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl tekstu), i
często popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
tekstu), i z trudnością, popełniając
liczne błędy:






CZYTANIE

UMIEJĘTNOŚCI

na ogół poprawnie stosować

wymienia wskazane informacje
dopasowuje wypowiadające się osoby do źródeł informacji, z których korzystają
dopasowuje wypowiedzi do zdań
odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
przeczytanym (określa główną myśl
tekstu, znajduje w tekście
określone informacje, określa
kontekst wypowiedzi, oddziela
fakty od opinii) i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy:



rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w przeczytanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, oddziela fakty od opinii)
i poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
oddziela fakty od opinii) i
popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, oddziela fakty od opinii)
i z trudnością, popełniając liczne
błędy:

dopasowuje informacje do tekstów
rozróżnia fakty i opinie
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MÓWIENIE

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

pyta i wyczerpująco
odpowiada na pytania
dotyczące programów
telewizyjnych

z łatwoścąi wypowiada się na
temat przyszłości telewizji

z łatwością wypowiada na
temat rzetelności mediów

z łatwością wypowiada na
tematy osobiste,
wykorzystując zdania
przydawkowe

z łatwością wypowiada się na
temat sztuki i artystów

z łatwością wypowiada się na
temat organizacji
artystycznego wydarzenia

udziela wyczerpujących
odpowiedzi na dwa pytania
dotyczące zalet i wad różnych
rozwiązań ( oglądanie
programów online,
korzystanie ze-booków oraz
ksiażek papierowych, udział w
programach typu talent
show), a także logicznie
uzasadnia swoje stanowisko i
podaje rozwinięte argumenty
na jego poparcie

z łatwością wypowiada na
temat popularnych
programów i osobowości
telewizyjnych

szczegółowo opisuje ilustrację
i udziela wyczerpujących

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

pyta i odpowiada na pytania
dotyczące programów
telewizyjnych

wypowiada się na temat
przyszłości telewizji

wypowiada się na temat
rzetelności mediów

wypowiada się na wypowiada na
tematy osobiste, wykorzystując
zdania przydawkowe

wypowiada się na temat sztuki i
artystów

wypowiada się na temat
organizacji artystycznego
wydarzenia

udziela odpowiedzi na pytania
dotyczące zalet i wad różnych
rozwiązań (oglądanie
programów online, korzystanie z
oraz e-booków nad oraz ksiażek
papierowych, udział w
programach typu talent show)),
a także logicznie uzasadnia
swoje stanowisko i podaje
argumenty na jego poparcie

wypowiada się na temat
popularnych programów i
osobowości telewizyjnych

opisuje ilustrację i udziela
odpowiedzi na pytania związane
z jej tematyką

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

pyta i częściowo odpowiada
na pytania dotyczące
programów telewizyjnych

wypowiada kilka zdań na
temat przyszłości telewizji

wypowiada kilka zdań na
temat rzetelności mediów

wypowiada kilka zdań na
tematy osobiste,
wykorzystując zdania
przydawkowe

wypowiada kilka zdań na
temat sztuki i artystów

wypowiada kilka zdań na
temat organizacji
artystycznego wydarzenia

udziela nierozwiniętych
odpowiedzi na pytania
dotyczące zalet i wad
różnych rozwiązań
(oglądanie programów
online, korzystanie z oraz ebooków nad oraz ksiażek
papierowych, udział w
programach typu talent
show)

wypowiada kilka zdań temat
popularnych programów i
osobowości telewizyjnych

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

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

pyta i odpowiada na niektóre
pytania dotyczące programów
telewizyjnych

krótko wypowiada się na temat
przyszłości telewizji

krótko wypowiada się na temat
rzetelności mediów

krótko wypowiada się na
wypowiada na tematy osobiste,
wykorzystując zdania
przydawkowe

krótko wypowiada się na temat
sztuki i artystów

krótko wypowiada się na temat
organizacji artystycznego
wydarzenia

udziela krótkich odpowiedzi na
niektóre pytania dotyczące
zalet i wad różnych rozwiązań
(oglądanie programów online,
korzystanie z oraz e-booków
nad oraz ksiażek papierowych,
udział w programach typu
talent show)

krótko wypowiada na temat
popularnych programów i
osobowości telewizyjnych

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

34

odpowiedzi na pytania
związane z jej tematyką

PISANIE

poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze spójny i logiczny wpis na
blogu na temat obejrzanego
programu telewizyjnego,
uwzględniając i szczegółowo
rozwijając podane kwestie, a
także wykorzystując
różnorodne zwroty

z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze w większości spójny i
logiczny wpis na blogu na temat
obejrzanego programu
telewizyjnego, uwzględniając i
rozwijając podane kwestie a
także wykorzystując podane
zwroty

przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI












z łatwością współpracuje w
grupie
z łatwością rozumie teksty
zawierającego nieznane słowa
i zwroty
posiada rozwiniętą
świadomość językową
często wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie
błędów)
często stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)





współpracuje w grupie
rozumie teksty zawierającego
nieznane słowa i zwroty
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem
(poprawianie błędów)
stosuje strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu)

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

pisze miejscami niespójny i
nielogiczny wpis na blogu na
temat obejrzanego
programu telewizyjnego,
częściowo uwzględniając i
rozwijając podane kwestie, a
także wykorzystując
niektóre zwroty

częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

niekiedy współpracuje w
grupie

częściowo rozumie teksty
zawierającego nieznane
słowa i zwroty

posiada ograniczoną
świadomość językową

niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (poprawianie
błędów)

niekiedy stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)

z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)

pisze w dużym stopniu
niespójny i chaotyczny wpis na
blogu na temat obejrzanego
programu telewizyjnego,
uwzględniając niektóre podane
kwestie

przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim







z trudnością współpracuje w
grupie
w niewielkim stopniu rozumie
teksty zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową
bardzo rzadko wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie błędów)
bardzo rzadko stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu)
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2 FRIENDS AND FOES

SŁOWNICTWO

ŚRODKI JĘZYKOWE

GRAMATYKA

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

Uczeń

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ŻYCIE PRYWATNE (słownictwo
związane z członkami rodziny oraz
relacjami rodzinnymi; często
mylone wyrazy, słownictwo
związane z zakończeniem
znajomości; wyrażenia
przyimkowe, słownictwo związane
ze związkami, wyrazy
wieloznaczne) i poprawnie się nim
posługuje

bardzo dobrze zna określniki
all, every, most, some, any, no,
none; both, either, neither i, z
łatwością je rozróżnia i potrafi
je poprawnie stosować

bardzo dobrze zna zasady
tworzenia i użycia konstrukcji
czasów future continuous i
future perfect z łatwością je
rozróżnia i potrafi je
poprawnie stosować

bardzo dobrze zna spójniki
because, since, as, because of,

dobrze zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ŻYCIE PRYWATNE
(słownictwo związane z członkami
rodziny oraz relacjami rodzinnymi;
często mylone wyrazy, słownictwo
związane z zakończeniem
znajomości; wyrażenia przyimkowe,
słownictwo związane ze związkami,
wyrazy wieloznaczne) i na ogół
poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ŻYCIE PRYWATNE (słownictwo
związane z członkami rodziny
oraz relacjami rodzinnymi; często
mylone wyrazy, słownictwo
związane z zakończeniem
znajomości; wyrażenia
przyimkowe, słownictwo
związane ze związkami, wyrazy
wieloznaczne) i się nim posługuje,
często popełniając błędy

częściowo zna określniki all,
every, most, some, any, no,
none; both, either, neither
częściowo rozróżnia je, i
stosuje je, często
popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenia i użycia
konstrukcji czasów future
continuous i future perfect i
stosuje, często popełniając
błędy

częściowo zna spójniki

słabo zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ŻYCIE PRYWATNE
(słownictwo związane z członkami
rodziny oraz relacjami rodzinnymi;
często mylone wyrazy, słownictwo
związane z zakończeniem
znajomości; wyrażenia przyimkowe,
słownictwo związane ze związkami,
wyrazy wieloznaczne) i się nim
posługuje, popełniając błędy







dobrze zna określniki all, every,
most, some, any, no, none; both,
either, neither, rozróżnia je
rozróżnia je i potrafi je na ogół
poprawnie stosować
dobrze zna zasady tworzenia i
użycia konstrukcji czasów future
continuous i future perfect i
potrafi je na ogół poprawnie
stosować
dobrze zna spójniki because,
since, as, because of, rozróżnia
je i potrafi je na ogół poprawnie







słabo zna określniki all, every,
most, some, any, no, none;
both, either, neither, z
trudnością rozróżnia je, i
stosuje je, popełniając liczne
błędy
słabo zna zasady tworzenia i
użycia konstrukcji czasów future
continuous i future perfect i
stosuje je, popełniając liczne
błędy
słabo zna spójniki because,
since, as, because of, z
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UMIEJĘTNOŚCI

rozrożnia je i potrafi je
poprawnie stosować

stosować

because, since, as, because
of, rozrożnia je i stosuje je,
często popełniając błędy

trudnością rozróżnia je i
stosuje, popełniając liczne
błędy

ZADANIA NA
ŚRODKI JĘZYKOWE

poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Tłumaczenie fragmentów zdań,
Transformacje zdań, Uzupełnianie
zdań, Układanie fragmentów zdań,
Dobieranie)

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (Tłumaczenie
fragmentów zdań, Transformacje
zdań, Uzupełnianie zdań, Układanie
fragmentów zdań, Dobieranie)

często popełniając błędy,
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego
/ bogatego zasobu środków
językowych (Tłumaczenie
fragmentów zdań, Transformacje
zdań, Uzupełnianie zdań,
Układanie fragmentów zdań,
Dobieranie)

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Tłumaczenie fragmentów zdań,
Transformacje zdań, Uzupełnianie
zdań, Układanie fragmentów zdań,
Dobieranie)

SŁUCHANIE

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
określa główną myśl tekstu), i
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, określa główną myśl
tekstu), i na ogół poprawnie lub
popełniając nieliczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
określa główną myśl tekstu), i
często popełniając błędy

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, określa główną myśl
tekstu), i z trudnością, popełniając
liczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
rozpoznaje związki pomiędzy
poszczególnymi częściami tekstu)
i popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, rozpoznaje związki
pomiędzy poszczególnymi częściami
tekstu) i z trudnością, popełniając
liczne błędy:

CZYTANIE


odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu

uzupełnia zdania na podstawie wysłuchanego tekstu

wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

dopasowuje zdania do wypowiedzi
rozumie niemal wszystkie
rozumie większość kluczowych
kluczowe informacje zawarte w
informacji zawartych w przeczytanym
przeczytanym tekście (określa
tekście (określa główną myśl tekstu,
główną myśl tekstu, znajduje w
znajduje w tekście określone
tekście określone informacje,
informacje, rozpoznaje związki
rozpoznaje związki pomiędzy
pomiędzy poszczególnymi częściami
poszczególnymi częściami tekstu) i
tekstu) i poprawnie lub popełniając
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:
sporadyczne błędy:




odpowiada na pytanie dotyczące przeczytanego tekstu
pisze pytania do podanych odpowiedzi
wskazuje informacje wymienione w tekście
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MÓWIENIE

PISANIE


dopasowuje zdania do luk w tekście
poprawnie stosując szeroki zakres
na ogół poprawnie stosując
słownictwa i struktur
zadowalający zakres słownictwa i
gramatycznych (lub popełniając
struktur gramatycznych (lub
sporadyczne błędy niezakłócające
popełniając nieliczne błędy
komunikacji):
niezakłócające komunikacji):

szczegółowo relacjonuje

relacjonuje romantyczną
romantyczną historię
historię

pyta i wyczerpująco

pyta i odpowiada na pytania
odpowiada na pytania
dotyczące związków
dotyczące związków

wypowiada się na temat

z łatwością wypowiada się na
przyjaźni i kończenia znajomości
temat przyjaźni i kończenia

wypowiada się na temat
znajomości
przyszłości znanych sobie osób

z łatwością wypowiada się na

wypowiada się na temat
temat przyszłości znanych
przeczytanego fragmentu tekstu
sobie osób
literackiego

z łatwością wypowiada na

wypowiada się na temat
temat przeczytanego
cytatów dotyczących miłości
fragmentu tekstu literackiego

odgrywa dialog (bierze udział w

z łatwością wypowiada na
rozmowie na temat
temat cytatów dotyczących
zorganizowania przyjęcia
miłości
urodzinowego), w którym

z łatwością odgrywa dialog
odnosi się do podanych kwestii i
(bierze udział w rozmowie na
rozwija je
temat zorganizowania

wypowiada się na temat
przyjęcia urodzinowego), w
znaczenia przyjaźni
którym odnosi się do

przekazuje w języku angielskim
podanych kwestii i
podane w zadaniu informacje
szczegółowo je rozwija
sformułowane w języku polskim

z łatwością wypowiada się na
temat znaczenia przyjaźni

z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

relacjonuje romantyczną
historię

pyta i częściowo odpowiada
na pytania dotyczące
związków

wypowiada kilka zdań na
temat przyjaźni i kończenia
znajomości

wypowiada kilka zdań na
temat przyszłości znanych
sobie osób

wypowiada kilka zdań na
temat przeczytanego
fragmentu tekstu
literackiego

wypowiada kilka zdań na
temat cytatów dotyczących
miłości

odgrywa dialog (bierze
udział w rozmowie na temat
zorganizowania przyjęcia
urodzinowego), w którym
częściowo odnosi się do
podanych kwestii i je rozwija

wypowiada kilka zdań na
temat znaczenia przyjaźni

częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

krótko relacjonuje romantyczną
historię

pyta i odpowiada na niektóre
pytania dotyczące związków

krótko wypowiada się na temat
przyjaźni i kończenia znajomości

krótko wypowiada się na temat
przyszłości znanych sobie osób

krótko wypowiada się na temat
przeczytanego fragmentu
tekstu literackiego

krótko wypowiada się na temat
cytatów dotyczących miłości

odgrywa dialog (bierze udział w
rozmowie na temat
zorganizowania przyjęcia
urodzinowego), w którym
odnosi się do niektórych
podanych kwestii

krótko wypowiada się na temat
znaczenia przyjaźni

przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur

Z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
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ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI

gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze spójną i logiczna
rozprawkę, w której
przedstawia swoją opinię
temat usamodzielniania się
przez młodzież od rodziców, w
której szczegółowo omawia
oba elementy tematu oraz
zachowuje właściwą formę i
styl wypowiedzi.

z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze w większości spójną i
logiczna rozprawkę, w której
przedstawia swoją opinię temat
usamodzielniania się przez
młodzież od rodziców, i omawia
oba elementy tematu oraz
zwykle zachowuje właściwą
formę i styl wypowiedzi.

przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

pisze miejscami niespójną i
nielogiczną rozprawkę, w
której przedstawia swoją
opinię temat
usamodzielniania się przez
młodzież od rodziców, i
częściowo omawia oba
elementy tematu oraz
częściowo zachowuje
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)

pisze w dużym stopniu
niespójną i chaotyczną
rozprawkę, w której
przedstawia swoją opinię temat
usamodzielniania się przez
młodzież od rodziców, i omawia
niektóre elementy tematu oraz
w niewielkim stopniu
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi

przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim















z łatwością współpracuje w
grupie
często wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (korzystanie z
tekstów kultury w języku
obcym), rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
z łatwością rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
posiada rozwiniętą
świadomość językową




współpracuje w grupie
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem
(korzystanie z tekstów kultury w
języku obcym), rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
rozumie tekst zawierający
nieznane słowa i zwroty
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową






niekiedy współpracuje w
grupie
niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (korzystanie z
tekstów kultury w języku
obcym), rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
częściowo rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
posiada ograniczoną
świadomość językową






z trudnością współpracuje w
grupie
bardzo rzadko wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy nad
językiem (korzystanie z tekstów
kultury w języku obcym),
w niewielkim stopniu rozumie
tekst zawierający nieznane
słowa i zwroty
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową
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3 WORK AND LEARN
OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

Uczeń

Uczeń

SŁOWNICTWO

bardzo dobrze zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematów
PRACA: słownictwo związane z
pracą i zatrudnieniem, zawodami,
mobilnością zawodową, rynkiem
pracy, pracami dorywczymi,
danymi personalnymi;
słowotwórstwo
CZŁOWIEK: różnice pokoleniowe
i poprawnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematów PRACA: słownictwo
związane z pracą i zatrudnieniem,
zawodami, mobilnością zawodową,
rynkiem pracy, pracami dorywczymi,
danymi personalnymi;
słowotwórstwo
CZŁOWIEK: różnice pokoleniowe
i na ogół poprawnie się nim
posługuje

słabo zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematów PRACA:
słownictwo związane z pracą i
zatrudnieniem, zawodami,
mobilnością zawodową, rynkiem
pracy, pracami dorywczymi, danymi
personalnymi; słowotwórstwo
CZŁOWIEK: różnice pokoleniowe
i się nim posługuje, popełniając
liczne błędy

GRAMATYKA





częściowo zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematów
PRACA: słownictwo związane z
pracą i zatrudnieniem, zawodami,
mobilnością zawodową, rynkiem
pracy, pracami dorywczymi,
danymi personalnymi;
słowotwórstwo
CZŁOWIEK: różnice pokoleniowe
i się nim posługuje, często
popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenia konstrukcji zdań
względnych definiujących i
stosuje je, często
popełniając błędy

zna zasady tworzenia
konstrukcji zdań względnych
niedefiniujących i stosuje je,
często popełniając błędy
stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację): (Dobieranie,
Wybór wielokrotny, Uzupełnianie
streszczenia, Uzupełnianie luk,
Test luk otwartych, Tłumaczenie

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Dobieranie, Wybór wielokrotny,
Uzupełnianie streszczenia,
Uzupełnianie luk, Test luk otwartych,
Tłumaczenie zdań)

ŚRRODKI JĘZYKOWE



ZADANIA NA
ŚRODKI JĘZYKOWE

bardzo dobrze zna zasady
tworzenia konstrukcji zdań
względnych definiujących
i potrafi je poprawnie
stosować
bardzo dobrze zna zasady
tworzenia konstrukcji zdań
względnych niedefiniujących i
potrafi je poprawnie stosować

poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Dobieranie, Wybór wielokrotny,
Uzupełnianie streszczenia,
Uzupełnianie luk, Test luk



dobrze zna zasady tworzenia
konstrukcji zdań względnych
definiujących i potrafi je na ogół
poprawnie stosować
dobrze zna zasady tworzenia
konstrukcji zdań względnych
niedefiniujących i potrafi je na
ogół poprawnie stosować

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (Dobieranie,
Wybór wielokrotny, Uzupełnianie
streszczenia, Uzupełnianie luk, Test
luk otwartych, Tłumaczenie





słabo zna zasady tworzenia
konstrukcji zdań względnych
definiujących i stosuje je,
popełniając liczne błędy
słabo zna zasady tworzenia
konstrukcji zdań względnych
niedefiniujących i stosuje je,
popełniając liczne błędy
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SŁUCHANIE

otwartych, Tłumaczenie zdań)

zdań)zdań, Tłumaczenie zdań)

zdań)

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl tekstu) i
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
tekstu), i na ogół poprawnie lub
popełniając nieliczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl tekstu), i
często popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
tekstu), i z trudnością, popełniając
liczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
oddziela fakty od opinii) i
popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, oddziela fakty od opinii)
i z trudnością, popełniając liczne
błędy:

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

pyta i częściowo odpowiada
na pytania dotyczące
programów wymiany
studenckiej

wypowiada kilka zdań na
temat bycia liderem

wypowiada kilka zdań na
temat różnic pokoleniowych

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

pyta i odpowiada na niektóre
pytania dotyczące programów
wymiany studenckiej

krótko wypowiada się na temat
bycia liderem

krótko wypowiada się na temat
różnic pokoleniowych

krótko wypowiada się na





CZYTANIE

UMIEJĘTNOŚCI

MÓWIENIE

wymienia wskazane informacje
dopasowuje wypowiedzi do zdań
odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
przeczytanym (określa główną myśl
tekstu, znajduje w tekście
określone informacje, określa
kontekst wypowiedzi, oddziela
fakty od opinii) i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy:

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w przeczytanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, oddziela fakty od opinii)
i poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:


dopasowuje informacje do tekstów

wymienia wskazane informacje

rozróżnia fakty i opinie
poprawnie stosując szeroki zakres
na ogół poprawnie stosując
słownictwa i struktur
zadowalający zakres słownictwa i
gramatycznych (lub popełniając
struktur gramatycznych: (lub
sporadyczne błędy niezakłócające
popełniając nieliczne błędy
komunikacji):
niezakłócające komunikacji):

pyta i wyczerpująco

pyta i odpowiada na pytania
odpowiada na pytania
dotyczące programów wymiany
dotyczące programów
studenckiej
wymiany studenckiej

wypowiada się na temat bycia

z łatwoścą wypowiada się na
liderem
temat bycia liderem

wypowiada się na temat różnic

z łatwością wypowiada na
pokoleniowych
temat różnic pokoleniowych

wypowiada się na wypowiada na
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z łatwością wypowiada na
tematy osobiste,
wykorzystując zdania
względne
z łatwością wypowiada się na
temat rozmów o pracę
z łatwością wypowiada się na
temat zawodów i prac
dorywczych
szczegółowo opisuje ilustrację
i udziela wyczerpujących
odpowiedzi na pytania
związane z jej tematyką





tematy osobiste, wykorzystując
zdania względne
wypowiada się na temat
rozmów o pracę
wypowiada się na temat
zawodów i prac dorywczych
opisuje ilustrację i udziela
odpowiedzi na pytania związane
z jej tematyką

PISANIE

poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze spójne i logiczne CV oraz
list motywacyjny,
uwzględniając i szczegółowo
rozwijając podane kwestie, a
także wykorzystując
różnorodne zwroty

z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze w większości spójne i
logiczne CV oraz list
motywacyjny, uwzględniając i
rozwijając podane kwestie a
także wykorzystując podane
zwroty

przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI










z łatwością współpracuje w
grupie
z łatwością rozumie teksty
zawierającego nieznane słowa
i zwroty
posiada rozwiniętą
świadomość językową
często wykorzystuje techniki




współpracuje w grupie
rozumie teksty zawierającego
nieznane słowa i zwroty
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem
(poprawianie błędów)







wypowiada kilka zdań na
tematy osobiste,
wykorzystując zdania
względne
wypowiada kilka zdań na
temat rozmów o pracę
wypowiada kilka zdań na
temat zawodów i prac
dorywczych
opisuje ilustrację i udziela
nierozwiniętych odpowiedzi
na pytania związane z jej
tematyką

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

pisze miejscami niespójne i
nielogiczne CV oraz list
motywacyjny, częściowo
uwzględniając i rozwijając
podane kwestie, a także
wykorzystując niektóre
zwroty

częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

niekiedy współpracuje w
grupie

częściowo rozumie teksty
zawierającego nieznane
słowa i zwroty

posiada ograniczoną
świadomość językową

niekiedy wykorzystuje





wypowiada na tematy osobiste,
wykorzystując zdania względne
krótko wypowiada się na temat
rozmów o pracę
krótko wypowiada się na temat
zawodów i prac dorywczych
krótko opisuje ilustrację i
udziela odpowiedzi na niektóre
pytania związane z jej tematyką

z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)

pisze w dużym stopniu
niespójne i chaotyczne CV oraz
list motywacyjny, uwzględniając
niektóre podane kwestie

przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim






z trudnością współpracuje w
grupie
w niewielkim stopniu rozumie
teksty zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową
bardzo rzadko wykorzystuje
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samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie
błędów)
często stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)



stosuje strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu)



techniki samodzielnej pracy
nad językiem (poprawianie
błędów)
niekiedy stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)



techniki samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie błędów)
bardzo rzadko stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu)

ŚRODKI JĘZYKOWE

4 HEALTHY MIND, HEALTHY BODY
OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

Uczeń

Uczeń

SŁOWNICTWO

bardzo dobrze zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ZDROWIE: uzależnienia, zaburzenia
odżywiania, system opieki
zdrowotnej, pierwsza pomoc w
nagłych wypadkach, stan
psychiczny i fizyczny, emocje,
wartości, zdrowie psychiczne i
poprawnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ZDROWIE:
uzależnienia, zaburzenia odżywiania,
system opieki zdrowotnej, pierwsza
pomoc w nagłych wypadkach, stan
psychiczny i fizyczny, emocje,
wartości, zdrowie psychiczne i na
ogół poprawnie się nim posługuje

słabo zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ZDROWIE:
uzależnienia, zaburzenia odżywiania,
system opieki zdrowotnej, pierwsza
pomoc w nagłych wypadkach, stan
psychiczny i fizyczny, emocje,
wartości, zdrowie psychiczne i się
nim posługuje, popełniając błędy

GRAMATYKA





częściowo zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ZDROWIE: uzależnienia,
zaburzenia odżywiania, system
opieki zdrowotnej, pierwsza
pomoc w nagłych wypadkach,
stan psychiczny i fizyczny,
emocje, wartości, zdrowie
psychiczne i się nim posługuje,
często popełniając błędy
częściowo zna zasady
tworzenia konstrukcji mowy
zależnej po wybranych
czasownikach i stosuje je,
często popełniając błędy



bardzo dobrze zna zasady
tworzenia zdań w mowie
zależnej i potrafi je poprawnie
stosować
bardzo dobrze zna zasady



dobrze zna zasady tworzenia
zdań w mowie zależnej i potrafi
je na ogół poprawnie stosować
dobrze zna zasady tworzenia
konstrukcji mowy zależnej po



słabo zna zasady tworzenia
konstrukcji mowy zależnej po
wybranych czasownikach i
stosuje je, popełniając liczne
błędy
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UMIEJĘTNOŚCI

tworzenia konstrukcji mowy
zależnej po wybranych
czasownikach i potrafi je
poprawnie stosować

wybranych czasownikach i
potrafi je na ogół poprawnie
stosować



częściowo zna zasady
tworzenia i użycia
konstrukcji czasów future
continuous i future perfect i
stosuje, często popełniając
błędy



słabo zna zasady tworzenia i
użycia konstrukcji czasów future
continuous i future perfect i
stosuje je, popełniając liczne
błędy

ZADANIA NA
ŚRODKI JĘZYKOWE

poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Dobieranie, Uzupełnianie zdań,
Wybór wielokrotny, Uzupełnianie
streszczenia, Transformacje
fragmentów zdań, Układanie
fragmentów zdań, Tłumaczenie
zdań)

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (Dobieranie,
Uzupełnianie zdań, Wybór
wielokrotny, Uzupełnianie
streszczenia, Transformacje
fragmentów zdań, Układanie
fragmentów zdań, Tłumaczenie zdań)

często popełniając błędy,
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego
/ bogatego zasobu środków
językowych (Dobieranie,
Uzupełnianie zdań, Wybór
wielokrotny, Uzupełnianie
streszczenia, Transformacje
fragmentów zdań, Układanie
fragmentów zdań, Tłumaczenie
zdań)

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Dobieranie, Uzupełnianie zdań,
Wybór wielokrotny, Uzupełnianie
streszczenia, Transformacje
fragmentów zdań, Układanie
fragmentów zdań, Tłumaczenie
zdań)

SŁUCHANIE

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
określa główną myśl tekstu), i
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, określa główną myśl
tekstu), i na ogół poprawnie lub
popełniając nieliczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
określa główną myśl tekstu), i
często popełniając błędy

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, określa główną myśl
tekstu), i z trudnością, popełniając
liczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
rozpoznaje związki pomiędzy
poszczególnymi częściami tekstu)
i popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, rozpoznaje związki
pomiędzy poszczególnymi częściami
tekstu) i z trudnością, popełniając
liczne błędy:

CZYTANIE


odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu

uzupełnia zdania na podstawie wysłuchanego tekstu

uzupełnia streszczenie na podstawie wysłuchanego tekstu
rozumie niemal wszystkie
rozumie większość kluczowych
kluczowe informacje zawarte w
informacji zawartych w przeczytanym
przeczytanym tekście (określa
tekście (określa główną myśl tekstu,
główną myśl tekstu, znajduje w
znajduje w tekście określone
tekście określone informacje,
informacje, rozpoznaje związki
rozpoznaje związki pomiędzy
pomiędzy poszczególnymi częściami
poszczególnymi częściami tekstu) i
tekstu) i poprawnie lub popełniając
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:
sporadyczne błędy:
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MÓWIENIE

PISANIE


odpowiada na pytanie dotyczące przeczytanego tekstu

wskazuje informacje wymienione w tekście

dopasowuje zdania i wyrazy do luk w tekście

odróżnia fakty od opinii
poprawnie stosując szeroki zakres
na ogół poprawnie stosując
słownictwa i struktur
zadowalający zakres słownictwa i
gramatycznych (lub popełniając
struktur gramatycznych (lub
sporadyczne błędy niezakłócające
popełniając nieliczne błędy
komunikacji):
niezakłócające komunikacji):

z łatwością wypowiada się na

wypowiada się na temat
temat uzależnień
uzależnień

z łatwością wypowiada się na

wypowiada się na temat
temat zaburzeń odżywiania
zaburzeń odżywiania

z łatwością wypowiada na

wypowiada się na temat
temat systemu opieki
systemu opieki zdrowotnej
zdrowotnej

wypowiada się na temat

z łatwością wypowiada na
pierwszej pomocy w nagłych
temat pierwszej pomocy w
wypadkach
nagłych wypadkach

wypowiada się na temat

z łatwością wypowiada się na
dobrych nawyków związanych
temat dobrych nawyków
ze zdrowiem fizycznym i
związanych ze zdrowiem
psychicznym i
fizycznym i psychicznym

przekazuje w języku angielskim

z łatwością przekazuje w
podane w zadaniu informacje
języku angielskim podane w
sformułowane w języku polskim
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

wypowiada kilka zdań na
temat uzależnień

wypowiada kilka zdań na
temat zaburzeń odżywiania

wypowiada kilka zdań na
temat systemu opieki
zdrowotnej

wypowiada kilka zdań na
temat pierwszej pomocy w
nagłych wypadkach

wypowiada kilka zdań na
temat dobrych nawyków
związanych ze zdrowiem
fizycznym i psychicznym

częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

krótko wypowiada się na temat
uzależnień

krótko wypowiada się na temat
zaburzeń odżywiania

krótko wypowiada się na temat
systemu opieki zdrowotnej

krótko wypowiada się na temat
pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach

krótko wypowiada się na temat
dobrych nawyków związanych
ze zdrowiem fizycznym i
psychicznym

przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze spójny i logiczny list
formalny, w którym pyta o
szkolenie dotyczące zdrowych
diet dla młodych ludzi
zachowując właściwą formę i

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

pisze miejscami niespójny i
nielogiczny list formalny, w
którym pyta o szkolenie
dotyczące zdrowych diet dla
młodych ludzi zachowując

Z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)

pisze w dużym stopniu
niespójny i chaotyczny list
formalny, w którym pyta o
szkolenie dotyczące zdrowych
diet dla młodych ludzi

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze w większości spójny i
logiczny list formalny, w którym
pyta o szkolenie dotyczące
zdrowych diet dla młodych ludzi
zachowując właściwą formę i
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ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI







styl wypowiedzi.
z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

z łatwością współpracuje w
grupie
często wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (korzystanie z
tekstów kultury w języku
obcym), rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
z łatwością rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
posiada rozwiniętą
świadomość językową









styl wypowiedzi.
przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

współpracuje w grupie
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem
(korzystanie z tekstów kultury w
języku obcym), rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
rozumie tekst zawierający
nieznane słowa i zwroty
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową









właściwą formę i styl
wypowiedzi.
częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim
niekiedy współpracuje w
grupie
niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (korzystanie z
tekstów kultury w języku
obcym), rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
częściowo rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
posiada ograniczoną
świadomość językową









zachowując właściwą formę i
styl wypowiedzi
przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

z trudnością współpracuje w
grupie
bardzo rzadko wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy nad
językiem (korzystanie z tekstów
kultury w języku obcym),
w niewielkim stopniu rozumie
tekst zawierający nieznane
słowa i zwroty
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową

5 RULES AND REGULATIONS
OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

Uczeń

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe /
bardziej zaawansowane

dobrze zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w

częściowo zna podstawowe /
bardziej zaawansowane

słabo zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w

Ś
R
O
D
KI
JĘ
Z
Y
K
O
W
E

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA
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ZADANIA NA
ŚRODKI JĘZYKOWE

UMIEJ
ĘTNOŚ
CI

SŁUCHANIE

słownictwo w zakresie tematu
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO
(słownictwo związane z
przestępstwami i przestępcami,
zwroty z czasownikiem, słownictwo
związane z cyberprzestępstwami,
przedrostki dodawane do
przymiotników, słownictwo
związane z systemem
sprawiedliwości) i poprawnie się
nim posługuje

zakresie tematu PAŃSTWO I
SPOŁECZEŃSTWO (słownictwo
związane z przestępstwami i
przestępcami, zwroty z
czasownikiem, słownictwo związane
z cyberprzestępstwami, przedrostki
dodawane do przymiotników,
słownictwo związane z systemem
sprawiedliwości) i na ogół poprawnie
się nim posługuje

zakresie tematu PAŃSTWO I
SPOŁECZEŃSTWO (słownictwo
związane z przestępstwami i
przestępcami, zwroty z
czasownikiem, słownictwo związane
z cyberprzestępstwami, przedrostki
dodawane do przymiotników,
słownictwo związane z systemem
sprawiedliwości) i się nim posługuje,
popełniając liczne błędy

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (Uzupełnianie
zdań, Test luk sterowany,
Tłumaczenie fragmentów zdań)

słownictwo w zakresie tematu
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO
(słownictwo związane z
przestępstwami i przestępcami,
zwroty z czasownikiem,
słownictwo związane z
cyberprzestępstwami,
przedrostki dodawane do
przymiotników, słownictwo
związane z systemem
sprawiedliwości) i się nim
posługuje, często popełniając
błędy

częściowo zna stopniowania
przymiotników i stosuje je,
często popełniając błędy

częściowo zna zasady
stosowania konstrukcji
porównawczych i stosuje je,
często popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenia pytań w różnych
czasach, pytań nie wprost i
pytań rozłącznych,
częściowo rozróżnia je i
stosuje je, często
popełniając błędy
często popełniając błędy,
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego
/ bogatego zasobu środków
językowych (Uzupełnianie zdań,
Test luk sterowany, Tłumaczenie
fragmentów zdań)



bardzo dobrze zna zasady
tworzenia stopniowania
przymiotników i potrafi je
poprawnie stosować

bardzo dobrze zna zasady
stosowania konstrukcji
porównawczych i potrafi je
poprawnie stosować

bardzo dobrze zna zasady
tworzenia pytań w różnych
czasach, pytań nie wprost i
pytań rozłącznych, z
łatwością rozróżnia je i potrafi
je stosować
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Uzupełnianie zdań, Test luk
sterowany, Tłumaczenie
fragmentów zdań)



rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśli tekstu, znajduje w

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście (określa główną myśli tekstu,
znajduje w tekście określone

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśli tekstu, znajduje w

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście (określa główną myśli tekstu,
znajduje w tekście określone





dobrze zna zasady stopniowania
przymiotników i potrafi je na
ogół poprawnie stosować
dobrze zna zasady stosowania
konstrukcji porównawczych i
potrafi je na ogół poprawnie
stosować
dobrze zna zasady tworzenia
pytań w różnych czasach, pytań
nie wprost i pytań rozłącznych,
rozożnia je i potrafi je na ogół
poprawnie stosować






słabo zna zasady stopniowania
przymiotników i stosuje je,
popełniając liczne błędy
słabo zna zasady stosowania
konstrukcji porównawczych i
stosuje je, popełniając liczne
błędy
słabo zna zasady tworzenia
pytań w różnych czasach, pytań
nie wprost i pytań rozłącznych,
z trudnością rozróżnia je i
potrafi je stosować, popełniając
liczne błędy

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Uzupełnianie zdań, Test luk
sterowany, Tłumaczenie fragmentów
zdań)
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tekście określone informacje,
określa intencje nadawcy, określa
kontekst wypowiedzi, rozróżnia
formalny i nieformalny styl
wypowiedzi) i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy:

CZYTANIE


dopasowuje nagrania do zdjęć

zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości

odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu

układa informacje w kolejności zgodnej z wysłuchanym tekstem
rozumie niemal wszystkie
rozumie większość kluczowych
kluczowe informacje zawarte w
informacji zawartych w przeczytanym
przeczytanym (znajduje w tekście
tekście (znajduje w tekście określone
określone informacje, określa
informacje, określa główną myśl
główną myśl poszczególnych części
poszczególnych części tekstu) i
tekstu) i poprawnie lub
poprawnie lub popełniając
popełniając sporadyczne błędy:
sporadyczne błędy:





MÓWIENIE

informacje, określa intencje
nadawcy, określa kontekst
wypowiedzi, rozróżnia formalny i
nieformalny styl wypowiedzi) i na
ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy:

tekście określone informacje,
określa intencje nadawcy, określa
kontekst wypowiedzi, rozróżnia
formalny i nieformalny styl
wypowiedzi), i często popełniając
błędy:

informacje, określa intencje
nadawcy, określa kontekst
wypowiedzi, rozróżnia formalny i
nieformalny styl wypowiedzi), i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl
poszczególnych części tekstu) i
popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
poszczególnych części tekstu) i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

pyta i częściowo opowiada
na pytania dotyczące ustroju
politycznego

wypowiada kilka zdań na
temat zaangażowania w
politykę, referendów oraz
udziału w wyborach

pyta i częściowo odpowiada
na pytania dotyczące
łamania zasad

wypowiada kilka zdań na

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

pyta i opowiada na niektóre
pytania dotyczące ustroju
politycznego

krótko wypowiada się na temat
zaangażowania w politykę,
referendów oraz udziału w
wyborach

pyta i odpowiada na niektóre
pytania dotyczące łamania
zasad

krótko wypowiada się na temat

dopasowuje nagłówki do części tekstu
dopasowuje nagłówki do części tekstu
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe
zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości

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

pyta i wyczerpująco opowiada
na pytania dotyczące ustroju
politycznego

z łatwością wypowiada się na
temat zaangażowania w
politykę, referendów oraz
udziału w wyborach

pyta i wyczerpująco
odpowiada na pytania
dotyczące łamania zasad

z łatwością wypowiada się na

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

pyta i opowiada na pytania
dotyczące ustroju politycznego

wypowiada się na temat
zaangażowania w politykę,
referendów oraz udziału w
wyborach

pyta i odpowiada na pytania
dotyczące łamania zasad

wypowiada się na temat różnych
wykroczeń i łamania prawa

opisuje polityków, stosując
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temat różnych wykroczeń i
łamania prawa

szczegółowo opisuje
polityków, stosując
konstrukcje porównawcze

z łatwością wysuwa
przypuszczenia na temat
zdarzeń z przeszłości

z łatwością wypowiada się na
temat zwiazków i różnic
kulturowych między osobami
pochodzącymi z różnych
krajów

z łatwością wypowiada się na
temat problemów w
komunikacji wynikacyjącymi z
różnic międzykulturowych

szczegółowo opisuje ilustrację
i udziela wyczerpujących
odpowiedzi na pytania
związane z jej tematyką

z łatwością wypowiada się na
temat kwestii związanych z
integracją europejską
poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze spójny i logiczny wpis na
forum dotyczący stosunku
młodzieży do problemów
społecznych, w którym
uwzględnia i szczegółowo
rozwija podane kwestie, a
także wykorzystuje
różnorodne zwroty

pisze spójny i logiczny list do
redakcji miejscowej gazety
dotyczący problemu









konstrukcje porównawcze
wysuwa przypuszczenia na
temat zdarzeń z przeszłości
wypowiada się na temat
zwiazków i różnic kulturowych
między osobami pochodzącymi z
różnych krajów
wypowiada się na temat
problemów w komunikacji
wynikacyjącymi z różnic
międzykulturowych
opisuje ilustrację i udziela
odpowiedzi na pytania związane
z jej tematyką
wypowiada się na temat kwestii
związanych z integracją
europejską











na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze w większości spójny i
logiczny wpis na forum
dotyczący stosunku młodzieży
do problemów społecznych, w
którym uwzględnia i rozwija
podane kwestie, a także
wykorzystuje podane zwroty

pisze w większości spójny i
logiczny list do redakcji
miejscowej gazety dotyczący
problemu wandalizmu, w

temat różnych wykroczeń i
łamania prawa
opisuje polityków, stosując
konstrukcje porównawcze
wysuwa przypuszczenia na
temat zdarzeń z przeszłości
wypowiada kilka zdań na
temat zwiazków i różnic
kulturowych między
osobami pochodzącymi z
różnych krajów
wypowiada kilka zdań na
temat problemów w
komunikacji wynikacyjącymi
z różnic międzykulturowych
opisuje ilustrację i udziela
nierozwiniętych odpowiedzi
na pytania związane z jej
tematyką
wypowiada kilka zdań na
temat kwestii związanych z
integracją europejską

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

pisze miejscami niespójny i
nielogiczny wpis na forum
dotyczący stosunku
młodzieży do problemów
społecznych, w którym
uwzględnia i rozwija podane
kwestie, a także
wykorzystuje niektóre
podane zwroty

pisze miejscami niespójny i
nielogiczny list do redakcji










różnych wykroczeń i łamania
prawa
krótko opisuje polityków,
stosując konstrukcje
porównawcze
z trudnością wysuwa
przypuszczenia na temat
zdarzeń z przeszłości
krótko wypowiada się na temat
zwiazków i różnic kulturowych
między osobami pochodzącymi
z różnych krajów
krótko wypowiada się na temat
problemów w komunikacji
wynikacyjącymi z różnic
międzykulturowych
krótko opisuje ilustrację i
udziela odpowiedzi na niektóre
pytania związane z jej tematyką
krótko wypowiada się na temat
kwestii związanych z integracją
europejską

z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)

pisze w dużym stopniu
niespójny i chaotyczny wpis na
forum dotyczący stosunku
młodzieży do problemów
społecznych, w którym
uwzględnia niektóre podane
kwestie

pisze w dużym stopniu
niespójny i chaotyczny list do
redakcji miejscowej gazety
dotyczący problemu
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ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI








wandalizmu, w którym
szczegółowo omawia oba
elementy tematu oraz
zachowuje właściwą formę i
styl wypowiedzi
z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

z łatwością współpracuje w
grupie
często stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu
z łatwością rozumie teksty
zawierającego nieznane słowa
i zwroty
posiada rozwiniętą
świadomość językową
często wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie
błędów)









którym omawia oba elementy
tematu oraz zwykle zachowuje
właściwą formę i styl
wypowiedzi
przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

współpracuje w grupie
stosuje strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu
rozumie teksty zawierającego
nieznane słowa i zwroty
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem
(poprawianie błędów)










miejscowej gazety dotyczący
problemu wandalizmu, w
którym częściowo omawia
oba elementy tematu oraz
częściowo zachowuje
właściwą formę i styl
wypowiedzi
częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim
niekiedy współpracuje w
grupie
niekiedy stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)
częściowo rozumie teksty
zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada ograniczoną
świadomość językową
niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (poprawianie
błędów)









wandalizmu, w którym omawia
niektóre elementy tematu oraz
w niewielkim stopniu
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi
przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

z trudnością współpracuje w
grupie
bardzo rzadko stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu)
w niewielkim stopniu rozumie
teksty zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową
bardzo rzadko wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie błędów)

6 ENVIRONMENTALLY FRIENDLY?

ŚRODKI
JĘZYKOW
E

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

Uczeń

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ŚWIAT PRZYRODY (słownictwo
związane z zagrożeniami dla

dobrze zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ŚWIAT PRZYRODY
(słownictwo związane z zagrożeniami
dla środowiska, wyrazy często

częściowo zna podstawowe /
bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ŚWIAT PRZYRODY (słownictwo
związane z zagrożeniami dla

słabo zna podstawowe / bardziej
zaawansowane słownictwo w
tematu ŚWIAT PRZYRODY
(słownictwo związane z zagrożeniami
dla środowiska, wyrazy często
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środowiska, wyrazy często mylone,
słownictwo związane z ochroną
środowiska, zwroty z przyimkami,
zwroty czasownikowe, nazwy
zwierząt, słownictwo związane z
ochroną zagrożonych gatunków,
przewidywaniem przyszłości) i
poprawnie się nim posługuje

mylone, słownictwo związane z
ochroną środowiska, zwroty z
przyimkami, zwroty czasownikowe,
nazwy zwierząt, słownictwo związane
z ochroną zagrożonych gatunków,
przewidywaniem przyszłości) i na
ogół poprawnie się nim posługuje







bardzo dobrze zna tworzenia
trzeciego okresu
warunkowego i potrafi go
poprawnie stosować
bardzo dobrze zna zasady
tworzenia mieszanych
okresów warunkowych i
potrafi je poprawnie stosować



dobrze zna zasady tworzenia
trzeciego okresu warunkowego i
potrafi go na ogół poprawnie
stosować
dobrze zna zasady tworzenia
mieszanych okresów
warunkowych i potrafi je na
ogół poprawnie stosować



ZADANIA NA
ŚRODKI JĘZYKOWE

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Minidialogi, Tłumaczenie
fragmentów zdań, Słowotwórstwo)
rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
rozróżnia formalny i nieformalny
styl wypowiedzi) i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy:




na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (Minidialogi,
Tłumaczenie fragmentów zdań,
Słowotwórstwo)
rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, rozróżnia formalny i
nieformalny styl wypowiedzi), i na
ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy:

środowiska, wyrazy często
mylone, słownictwo związane z
ochroną środowiska, zwroty z
przyimkami, zwroty
czasownikowe, nazwy zwierząt,
słownictwo związane z ochroną
zagrożonych gatunków,
przewidywaniem przyszłości) i się
nim posługuje, często
popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenia trzeciego okresu
warunkowego i potrafi go
stosować, często
popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenia mieszanych
okresów warunkowych i
potrafi je stosować, często
popełniając błędy
często popełniając błędy,
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego
/ bogatego zasobu środków
językowych (Minidialogi,
Tłumaczenie fragmentów zdań,
Słowotwórstwo)
rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
rozróżnia formalny i nieformalny
styl wypowiedzi), i często
popełniając błędy

mylone, słownictwo związane z
ochroną środowiska, zwroty z
przyimkami, zwroty czasownikowe,
nazwy zwierząt, słownictwo
związane z ochroną zagrożonych
gatunków, przewidywaniem
przyszłości) i się nim posługuje,
popełniając liczne błędy





słabo zna zasady tworzenia
trzeciego okresu warunkowego
i potrafi go stosować,
popełniając liczne błędy
słabo zna zasady tworzenia
mieszanych okresów
warunkowych i potrafi je
stosować, popełniając liczne
błędy

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Minidialogi, Tłumaczenie
fragmentów zdań, Słowotwórstwo)
rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, rozróżnia formalny i
nieformalny styl wypowiedzi), i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

dobiera tematy do osób
zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
odpowiada na pytanie dotyczące usłyszanego tekstu
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CZYTANIE

MÓWIENIE


dopasowuje zdania do wypowiedzi

streszcza usłyszaną wypowiedź

wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

uzupełnia zdania właściwymi wyrazami
rozumie niemal wszystkie
rozumie większość kluczowych
kluczowe informacje zawarte w
informacji zawartych w przeczytanym
przeczytanym (znajduje w tekście
tekście (znajduje w tekście określone
określone informacje, określa
informacje, określa główną myśl
główną myśl tekstu) i poprawnie
tekstu) i poprawnie lub popełniając
lub popełniając sporadyczne
sporadyczne błędy:
błędy:

dopasowuje informacje do tekstów

uzupełnia zdania właściwymi informacjami
poprawnie stosując szeroki zakres
na ogół poprawnie stosując
słownictwa i struktur
zadowalający zakres słownictwa i
gramatycznych (lub popełniając
struktur gramatycznych: (lub
sporadyczne błędy niezakłócające
popełniając nieliczne błędy
komunikacji):
niezakłócające komunikacji):

z łatwością wypowiada się na

wypowiada się na temat
temat zagrożeń dla
zagrożeń dla środowiska
środowiska naturalnego
naturalnego

z łatwością wypowiada się na

wypowiada się na temat zmian
temat zmian klimatycznych i
klimatycznych i ich wpływ na
ich wpływ na życie człowieka
życie człowieka

pyta i wyczerpująco

pyta i odpowiada na pytania
odpowiada na pytania
dotyczące swoich preferencji
dotyczące swoich preferencji

opisuje wysuwa hipotezy

z łatwością wysuwa hipotezy
dotyczące zdarzeń z przeszlości
dotyczące zdarzeń z

wypowiada się na temat
przeszlości
zagrożonych gatunków zwierząt

z łatwością wypowiada się na

odgrywa dialog na temat
temat zagrożonych gatunków
problemów związanych z
zwierząt
komunikacją miejską

z łatwością odgrywa dialog na

udziela odpowiedzi na temat
temat problemów związanych
kwestii dotyczących
z komunikacją miejską
ekologicznego stylu życia

z łatwością udziela

wypowiada się na podstawie
odpowiedzi na temat kwestii
materiału stymulującego:
dotyczących ekologicznego
dokonuje wyboru zdjęcia do

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl tekstu) i
popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
tekstu) i z trudnością, popełniając
liczne błędy:

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):

wypowiada kilka zdań na
temat zagrożeń dla
środowiska naturalnego

wypowiada kilka zdań na
temat zmian klimatycznych i
ich wpływ na życie człowieka

pyta i częściowo odpowiada
na pytania dotyczące swoich
preferencji

wysuwa hipotezy dotyczące
zdarzeń z przeszlości

wypowiada kilka zdań na
temat zagrożonych
gatunków zwierząt

odgrywa dialog na temat
problemów związanych z
komunikacją miejską

udziela częściowych
odpowiedzi na temat kwestii
dotyczących ekologicznego
stylu życia

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

krótko wypowiada się na temat
zagrożeń dla środowiska
naturalnego

krótko wypowiada się na temat
zmian klimatycznych i ich wpływ
na życie człowieka

pyta i odpowiada na niektóre
pytania dotyczące swoich
preferencji

z trudnością wysuwa hipotezy
dotyczące zdarzeń z przeszlości

krótko wypowiada się na temat
zagrożonych gatunków zwierząt

z trudnością odgrywa dialog na
temat problemów związanych z
komunikacją miejską

udziela odpowiedzi na temat
kwestii dotyczących
ekologicznego stylu życia

krótko wypowiada się na
podstawie materiału
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stylu życia
z łatwością wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego: dokonuje
wyboru zdjęcia do prezentacji
na temat zanieczyszczenia
rzek i mórz i szczegółowo go
uzasadnia oraz udziela
odpowiedzi na dwa pytania, a
także logicznie uzasadnia
swoje stanowisko i podaje
rozwinięte argumenty na jego
poparcie

przekazuje w języku
angielskim podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim
poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze spójny i logiczny list
do redakcji lokalnej gazety na
temat braku zaangażowania
młodych ludzi w akcje na rzecz
ochrony środowiska, w którym
szczegółowo omawia oba
elementy tematu oraz
zachowuje właściwą formę i
styl wypowiedzi.

z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim


PISANIE

ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI



z łatwością współpracuje w
grupie



prezentacji i go uzasadnia na
temat zanieczyszczenia rzek i
mórz oraz udziela
wyczerpujących odpowiedzi na
dwa pytania, a także logicznie
uzasadnia swoje stanowisko i
podaje argumenty na jego
poparcie
przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

pisze w większości spójny i
logiczny list do redakcji lokalnej
gazety na temat braku
zaangażowania młodych ludzi w
akcje na rzecz ochrony
środowiska, w którym
omawia oba elementy tematu
oraz zwykle zachowuje właściwą
formę i styl wypowiedzi

przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim




współpracuje w grupie
stosuje strategie komunikacyjne





wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru zdjęcia do
prezentacji na temat
zanieczyszczenia rzek i mórz
i częściowo go uzasadnia
oraz udziela nierozwiniętych
odpowiedzi na dwa pytania
przekazuje w języku
angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

pisze miejscami niespójny i
nielogiczny list do redakcji
lokalnej gazety na temat
braku zaangażowania
młodych ludzi w akcje na
rzecz ochrony środowiska ,
w którym częściowo omawia
oba elementy tematu oraz
częściowo zachowuje
właściwą formę i styl
wypowiedzi

częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

niekiedy współpracuje w
grupie



stymulującego: dokonuje
wyboru zdjęcia do prezentacji
na temat zanieczyszczenia rzek i
mórz oraz udziela krótkich
odpowiedzi na niektóre pytania
z trudnością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

Z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)

pisze w dużym stopniu
niespójny i chaotyczny list do
redakcji lokalnej gazety na
temat braku zaangażowania
młodych ludzi w akcje na rzecz
ochrony środowiska, w którym
omawia niektóre elementy
tematu oraz w niewielkim
stopniu zachowuje właściwą
formę i styl wypowiedzi

przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim



z trudnością współpracuje w
grupie
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często stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)
z łatwością rozumie teksty
zawierającego nieznane słowa
i zwroty
posiada rozwiniętą
świadomość językową
często korzysta ze źródeł
informacji w języku obcym





(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu)
rozumie teksty zawierającego
nieznane słowa i zwroty
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową
korzysta ze źródeł informacji w
języku obcym







niekiedy stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)
częściowo rozumie teksty
zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada ograniczoną
świadomość językową
niekiedy korzysta ze źródeł
informacji w języku obcym






bardzo rzadko stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu)
w niewielkim stopniu rozumie
teksty zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową
bardzo rzadko korzysta ze
źródeł informacji w języku
obcym

7 GOOD FOOD GUIDE

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń bardzo dobrze zna
zaawansowane i zróżnicowane
słownictwo w zakresie tematu
ŻYWIENIE oraz poprawnie i
swobodnie się nim posługuje:

Uczeń dobrze zna zaawansowane i
zróżnicowane słownictwo w zakresie
tematu ŻYWIENIE i w większości
poprawnie się nim posługuje.

Uczeń częściowo zna
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ŻYWIENIE i na
ogół poprawnie się nim
posługuje, często stosując słowa i
zwroty o wysokim stopniu
pospolitości:

Uczeń słabo zna zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ŻYWIENIE oraz ma trudności z
poprawnym jego zastosowaniem,
bardzo często stosując słowa i
zwroty o wysokim stopniu
pospolitości:






GRAMATYKA

słownictwo i zwroty służące do opisywania potraw oraz zwyczajów i preferencji kulinarnych
przymiotniki złożone służące do opisu restauracji i stylów gotowania
słownictwo związane z problemem głodu i niedożywienia
słownictwo związane z problemem marnowania żywności
wyrażenia przyimkowe: stosowanie przyimków po czasownikach
Uczeń bardzo dobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady tworzenia
Uczeń częściowo zna zasady
tworzenia poniższych zagadnień
poniższych zagadnień gramatycznych tworzenia poniższych zagadnień
gramatycznych i poprawnie je
i potrafi je w większości poprawnie
gramatycznych i używa ich,
stosuje:
stosować, popełniając nieliczne
popełniając dość liczne błędy.
błędy.

Uczeń słabo zna zasady tworzenia
poniższych zagadnień
gramatycznych oraz ma trudności z
poprawnym ich zastosowaniem i
popełnia bardzo liczne błędy.
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ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE

wyrazy służące do określania ilości
rzeczowniki niepoliczalne
użycie czasowników modalnych i półmodalnych do opisywania umiejętności i wyrażania konieczności lub obowiązku w odniesieniu do
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości

użycie could vs. be able to
zwroty służące do wyrażania umiejętności, konieczności lub obowiązku i przyzwolenia: manage, be (in) capable of, force, make, let etc.
Uczeń poprawnie rozwiązuje
Uczeń poprawnie rozwiązuje
Uczeń na ogół poprawnie
Popełniając liczne błędy językowe,
zadania sprawdzające znajomość
zdecydowaną większość zadań
rozwiązuje znaczną część zadań
uczeń z trudnością rozwiązuje
bogatego zasobu środków
sprawdzających znajomość bogatego
sprawdzających znajomość
zadania sprawdzające znajomość
językowych:
zasobu środków językowych:
bogatego zasobu środków
bogatego zasobu środków
językowych:
językowych:





SŁUCHANIE

UMIEJĘTNOŚCI

CZYTANIE

Tłumaczenie fragmentów zdań
Transformacje zdań
Układanie fragmentów zdań
Słowotwórstwo

Uczeń rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy; określa
kontekst wypowiedzi; rozróżnia
formalny i nieformalny styl
wypowiedzi) i poprawnie:

Uczeń rozumie zdecydowaną
większość kluczowych informacji
zawartych w wysłuchanym tekście
(określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje; określa intencje
nadawcy; określa kontekst
wypowiedzi; rozróżnia formalny i
nieformalny styl wypowiedzi) i
popełniając nieliczne błędy:

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy; określa
kontekst wypowiedzi; rozróżnia
formalny i nieformalny styl
wypowiedzi) i często popełniając
błędy:


wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu

zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości

poprawia błędy na podstawie wysłuchanego streszczenia
Uczeń rozumie niemal wszystkie
Uczeń rozumie zdecydowaną
Uczeń rozumie znaczną część
kluczowe informacje zawarte w
większość kluczowych informacji
kluczowych informacji zawartych
przeczytanym tekście (określa
zawartych w przeczytanym tekście
w przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
(określa główną myśl tekstu; znajduje główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
w tekście określone informacje;
tekście określone informacje;
oddziela fakty od opinii) i
oddziela fakty od opinii) i popełniając oddziela fakty od opinii) i często
poprawnie:
nieliczne błędy:
popełniając błędy:

odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje; określa
intencje nadawcy; określa kontekst
wypowiedzi; rozróżnia formalny i
nieformalny styl wypowiedzi) i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
oddziela fakty od opinii) i z
trudnością, popełniając liczne błędy:
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MÓWIENIE


zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
Stosując bogaty zakres słownictwa
Popełniając nieliczne błędy
i struktur gramatycznych na
niezakłócające komunikacji i stosując
poziomie zaawansowanym, uczeń
bogaty zakres słownictwa i struktur
konstruuje poprawne pod
gramatycznych na zaawansowanym
względem językowym wypowiedzi
poziomie uczeń:
ustne:



PISANIE

szczegółowo opisuje swoje obecne i przeszłe preferencje
kulinarne

szczegółowo opisuje swoje preferencje dotyczące lokali
gastronomicznych

swobodnie wypowiada się na temat umiejętności gotowania

swobodnie wypowiada się na tematy problemu głodu i
niedożywienia

swobodnie wypowiada się na temat kwestii marnowania żywności

swobodnie tworzy logiczną i wieloaspektową wypowiedź (na
temat kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w
społeczeństwie, diety wegetariańskiej i wegańskiej, zakazu
sprzedawania niezdrowych przekąsek w szkołach, propozycji
wprowadzenia lekcji gotowania w szkołach) zawierającą wstęp,
rozwinięcie i zakończenie, w której podaje rozwinięte argumenty
na poparcie swojego stanowiska

swobodnie wypowiada się na temat sensowności stosowania diet
i zmiany nawyków żywieniowych
Uczeń bardzo dobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady dotyczące
dotyczące pisania rozprawki za i
pisania rozprawki za i przeciw.
przeciw i konstruuje poprawne pod Posługując się bogatym zakresem
względem językowym wypowiedzi
słownictwa i struktur gramatycznych
pisemne. Posługując się bogatym
na zaawansowanym poziomie oraz
zakresem słownictwa i struktur
popełniając nieliczne błędy
gramatycznych na zaawansowanym niezakłócające komunikacji:
poziomie:



pisze rozprawkę, w której przedstawia zalety i wady stołowania się w
tzw. fast foodach, podając rozwinięte argumenty i różnorodne
przykłady
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w

Popełniając dość liczne błędy, w
Popełniając liczne błędy, w tym
tym czasami błędy zakłócające
błędy zakłócające komunikację, oraz
komunikację i stosując
stosując ograniczony zakres
zadowalający zakres o
słownictwa i struktur gramatycznych
słownictwa i struktur
na zaawansowanym poziomie,
gramatycznych na
uczeń:
zaawansowanym poziomie,
uczeń:

opisuje swoje obecne i przeszłe preferencje kulinarne

opisuje swoje preferencje dotyczące lokali gastronomicznych

wypowiada się na temat umiejętności gotowania

wypowiada się na tematy problemu głodu i niedożywienia

wypowiada się na temat kwestii marnowania żywności

tworzy logiczną wypowiedź (na temat kształtowania zdrowych
nawyków żywieniowych w społeczeństwie, diety
wegetariańskiej i wegańskiej, zakazu sprzedawania niezdrowych
przekąsek w szkołach, propozycji wprowadzenia lekcji
gotowania w szkołach) zawierającą wstęp, rozwinięcie i
zakończenie, w której podaje argumenty na poparcie swojego
stanowiska

swobodnie wypowiada się na temat sensowności stosowania
diet i zmiany nawyków żywieniowych

Uczeń zna część zasad
dotyczących pisania rozprawki za
i przeciw. Popełniając dość liczne
błędy, w tym czasami błędy
zakłócające komunikację, i
stosując zadowalający zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych na
zaawansowanym poziomie:



Uczeń słabo zna zasady dotyczące
pisania rozprawki za i przeciw.
Popełniając liczne błędy, w tym
błędy zakłócające komunikację, i
stosując ograniczony zakres
zaawansowanego słownictwa i
struktur gramatycznych,
z trudnością:

pisze rozprawkę, w której przedstawia zalety i wady stołowania się w
tzw. fast foodach, podając argumenty i przykłady
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku
polskim
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języku polskim
z łatwością redaguje wpis na blogu dotyczący marnowania żywności w
Polsce
Uczeń:
Uczeń:

bardzo swobodnie i

swobodnie i regularnie
regularnie wykorzystuje
wykorzystuje techniki
techniki samodzielnej
samodzielnej pracy nad
pracy nad językiem (np.
językiem (np. poprawianie
poprawianie błędów;
błędów; prowadzenie
prowadzenie notatek;
notatek; korzystanie ze
korzystanie ze słownika)
słownika)
 bardzo aktywnie
 aktywnie współdziała w
współdziała w grupie
grupie

bardzo często i z dużą

często i z łatwością stosuje
łatwością stosuje
strategie komunikacyjne
strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu;
wyrazów z kontekstu;
rozumienie tekstu
rozumienie tekstu
zawierającego nieznane
zawierającego nieznane
słowa i zwroty)
słowa i zwroty)

posiada rozwiniętą

posiada bardzo
świadomość językową
rozwiniętą świadomość
językową



ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI



redaguje wpis na blogu dotyczący marnowania żywności w Polsce

Uczeń:







dość często
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (np.
poprawianie błędów;
prowadzenie notatek;
korzystanie ze
słownika)
w miarę aktywnie
współdziała w grupie
dość często stosuje
strategie
komunikacyjne
(domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu; rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i
zwroty)
posiada dość
rozwiniętą świadomość
językową

Uczeń:







niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np.
poprawianie błędów;
prowadzenie notatek;
korzystanie ze słownika)
z trudnością współdziała w
grupie
w niewielkim stopniu
stosuje strategie
komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu;
rozumienie tekstu
zawierającego nieznane
słowa i zwroty)
posiada ograniczoną
świadomość językową

ŚRODKI JĘZYKOWE

8 HOW THINGS WORK
SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń bardzo dobrze zna
zaawansowane i zróżnicowane
słownictwo w zakresie tematu
NAUKA I TECHNIKA oraz poprawnie
i swobodnie się nim posługuje:

Uczeń dobrze zna zaawansowane i
zróżnicowane słownictwo w zakresie
tematu NAUKA I TECHNIKA i w
większości poprawnie się nim
posługuje.

Uczeń częściowo zna
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu NAUKA I
TECHNIKA i na ogół poprawnie
się nim posługuje, często stosując
słowa i zwroty o wysokim
stopniu pospolitości:

Uczeń słabo zna zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
NAUKA I TECHNIKA oraz ma
trudności z poprawnym jego
zastosowaniem, bardzo często
stosując słowa i zwroty o wysokim
stopniu pospolitości:
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GRAMATYKA

ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE


słownictwo związane z korzystaniem z urządzeń technicznych i instrukcjami obsługi

czasowniki złożone

słownictwo związane z urządzeniami gospodarstwa domowego, wynalazkami i nowymi technologiami;

przyrostki stosowane do tworzenia rzeczowników, czasowników, przymiotników i przysłówków

słownictwo związane z teoriami i badaniami naukowymi

zwroty służące do opisywania faktów i opinii

używanie tzw. false friends (wyrazów o podobnym brzmieniu w języku polskim i angielskim, ale o innym znaczeniu)
Uczeń bardzo dobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady tworzenia
Uczeń częściowo zna zasady
Uczeń słabo zna zasady tworzenia
tworzenia poniższych zagadnień
poniższych zagadnień gramatycznych tworzenia poniższych zagadnień
poniższych zagadnień
gramatycznych i poprawnie je
i potrafi je w większości poprawnie
gramatycznych i używa ich,
gramatycznych oraz ma trudności z
stosuje:
stosować, popełniając nieliczne
popełniając dość liczne błędy:
poprawnym ich zastosowaniem i
błędy:
popełnia bardzo liczne błędy.

użycie strony biernej

konstrukcje czasownikowe w stronie biernej

konstrukcje bezosobowe w stronie biernej

konstrukcje have / get sth done i need doing
Uczeń poprawnie rozwiązuje
Uczeń poprawnie rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
zdecydowaną większość zadań
bogatego zasobu środków
sprawdzających znajomość bogatego
językowych:
zasobu środków językowych:





UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

Uczeń na ogół poprawnie
rozwiązuje znaczną część zadań
sprawdzających znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:

Popełniając liczne błędy językowe,
uczeń z trudnością rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy) i
często popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje; określa
intencje nadawcy) i z trudnością,
popełniając liczne błędy:

Transformacje zdań
Tłumaczenie fragmentów zdań
Test luk
Układanie fragmentów zdań

Uczeń rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy) i
poprawnie:

Uczeń rozumie zdecydowaną
większość kluczowych informacji
zawartych w wysłuchanym tekście
(określa główną myśl tekstu; znajduje
w tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy) i
popełniając nieliczne błędy:


wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe
odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
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CZYTANIE

MÓWIENIE

Uczeń rozumie niemal wszystkie
Uczeń rozumie zdecydowaną
kluczowe informacje zawarte w
większość kluczowych informacji
przeczytanym tekście (określa
zawartych w przeczytanym tekście
główną myśl tekstu; określa główną (określa główną myśl tekstu; określa
myśl poszczególnych części tekstu;
główną myśl poszczególnych części
określa intencje autora tekstu;
tekstu; określa intencje autora
oddziela fakty od opinii) i
tekstu; oddziela fakty od opinii) i
poprawnie:
popełniając nieliczne błędy:
zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
dopasowuje nagłówki do akapitów
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe
Stosując bogaty zakres słownictwa
Popełniając nieliczne błędy
i struktur gramatycznych na
niezakłócające komunikacji i stosując
poziomie zaawansowanym, uczeń
bogaty zakres słownictwa i struktur
konstruuje poprawne pod
gramatycznych na zaawansowanym
względem językowym wypowiedzi
poziomie,
ustne:
uczeń:











szczegółowo opisuje urządzenia techniczne
szczegółowo opisuje kryteria, którymi kierują się osoby kupujące
nowe urządzenia
obszernie relacjonuje sytuację, w której ktoś wpadł na
innowacyjny pomysł
swobodnie spekuluje na temat przyszłych wynalazków
obszernie relacjonuje sytuację, w której musiał poradzić sobie z
problemem technicznym
szczegółowo opisuje teorie naukowe i odkrycia
swobodnie wypowiada się na temat możliwości i ograniczeń
związanych z badaniami naukowymi
z łatwością odgrywa dialog: bierze udział w rozmowie ze
sprzedawcą sklepu ze sprzętem elektronicznym, w której odnosi
się do podanych kwestii i szczegółowo je rozwija
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku polskim

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; określa
główną myśl poszczególnych
części tekstu; określa intencje
autora tekstu; oddziela fakty od
opinii) i często popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; określa główną
myśl poszczególnych części tekstu;
określa intencje autora tekstu;
oddziela fakty od opinii) i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

Popełniając dość liczne błędy, w
Popełniając liczne błędy, w tym
tym czasami błędy zakłócające
błędy zakłócające komunikację, oraz
komunikację, i stosując
stosując ograniczony zakres
zadowalający zakres o
słownictwa i struktur gramatycznych
słownictwa i struktur
na zaawansowanym poziomie,
gramatycznych na
uczeń:
zaawansowanym poziomie,
uczeń:

opisuje urządzenia techniczne

opisuje kryteria, którymi kierują się osoby kupujące nowe
urządzenia

relacjonuje sytuację, w której ktoś wpadł na innowacyjny
pomysł

spekuluje na temat przyszłych wynalazków

relacjonuje sytuację, w której musiał poradzić sobie z
problemem technicznym

opisuje teorie naukowe i odkrycia

wypowiada się na temat możliwości i ograniczeń związanych z
badaniami naukowymi

odgrywa dialog: bierze udział w rozmowie ze sprzedawcą sklepu
ze sprzętem elektronicznym, w której odnosi się do podanych
kwestii i rozwija je

przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w
języku polskim
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PISANIE

Uczeń bardzo dobrze zna zasady
dotyczące listu formalnego i
konstruuje poprawne pod
względem językowym wypowiedzi
pisemne. Posługując się bogatym
zakresem słownictwa i struktur
gramatycznych na zaawansowanym
poziomie:




ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI

Uczeń dobrze zna zasady dotyczące
listu formalnego. Posługując się
bogatym zakresem słownictwa i
struktur gramatycznych na
zaawansowanym poziomie oraz
popełniając nieliczne błędy
niezakłócające komunikacji:

pisze list z zażaleniem w związku ze słabym wyposażeniem technicznym
sal w szkole językowej, w którym omawia oba elementy tematu i
podaje różnorodne przykłady oraz rozwinięte argumenty
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w
języku polskim

Uczeń:





bardzo swobodnie i
regularnie wykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np.
korzystanie ze słownika,
prowadzenie notatek,
zapamiętywanie nowych
wyrazów, poprawianie
błędów)
bardzo aktywnie
współpracuje w grupie
bardzo często i z dużą
łatwością stosuje
strategie komunikacyjne
(np. domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu, rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i zwroty)
oraz strategie
kompensacyjne (np.

Uczeń:







swobodnie i regularnie
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (np. korzystanie
ze słownika, prowadzenie
notatek, zapamiętywanie
nowych wyrazów,
poprawianie błędów)
aktywnie współpracuje w
grupie
często i z łatwością stosuje
strategie komunikacyjne
(np. domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu, rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i zwroty)
oraz strategie
kompensacyjne (np.
definicji)
posiada rozwiniętą

Uczeń zna część zasad
dotyczących listu formalnego.
Popełniając dość liczne błędy, w
tym czasami błędy zakłócające
komunikację, i stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych na
zaawansowanym poziomie:




Uczeń słabo zna zasady dotyczące
listu formalnego. Popełniając liczne
błędy, w tym błędy zakłócające
komunikację, i stosując ograniczony
zakres zaawansowanego słownictwa
i struktur gramatycznych,
z trudnością:

pisze list z zażaleniem w związku ze słabym wyposażeniem
technicznym sal w szkole językowej, w którym omawia oba elementy
tematu i podaje przykłady oraz argumenty
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku
polskim

Uczeń:





dość często
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (np.
korzystanie ze
słownika, prowadzenie
notatek,
zapamiętywanie
nowych wyrazów,
poprawianie błędów)
w miarę aktywnie
współpracuje w grupie
dość często stosuje
strategie
komunikacyjne (np.
domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu, rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i
zwroty) oraz strategie

Uczeń:







niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np.
korzystanie ze słownika,
prowadzenie notatek,
zapamiętywanie nowych
wyrazów, poprawianie
błędów)
z trudnością współpracuje
w grupie
w niewielkim stopniu
stosuje strategie
komunikacyjne (np.
domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu,
rozumienie tekstu
zawierającego nieznane
słowa i zwroty) oraz
strategie kompensacyjne
(np. definicji)
posiada ograniczoną
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definicji)
posiada bardzo
rozwiniętą świadomość
językową

świadomość językową


kompensacyjne (np.
definicji)
posiada dość
rozwiniętą świadomość
językową

świadomość językową

PASSWORD RESET B2+. Podręcznik do języka angielskiego.
Kryteria oceny
1 FUN AND GAMES

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń bardzo dobrze zna
zaawansowane i zróżnicowane
słownictwo w zakresie tematu
ŻYCIE PRYWATNE oraz poprawnie i
swobodnie się nim posługuje:

Uczeń dobrze zna zaawansowane i
zróżnicowane słownictwo w zakresie
tematu ŻYCIE PRYWATNE i w
większości poprawnie się nim
posługuje.

Uczeń częściowo zna
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ŻYCIE
PRYWATNE i na ogół poprawnie
się nim posługuje, często stosując
słowa i zwroty o wysokim
stopniu pospolitości:

Uczeń słabo zna zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu ŻYCIE
PRYWATNE oraz ma trudności z
poprawnym jego zastosowaniem,
bardzo często stosując słowa i
zwroty o wysokim stopniu
pospolitości:


słownictwo związane ze spotkaniami rodzinnymi i towarzyskimi oraz organizowaniem imprez i uroczystości

zwroty służące do opisywania zachowań społecznych

słownictwo związane ze świętami i uroczystościami

słownictwo związane z formami spędzania wolnego czasu i grami

kolokacje związane z rozrywką i sposobami spędzania wolnego czasu;

zwroty z czasownikami i przymiotnikami
Uczeń bardzo dobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady tworzenia
Uczeń częściowo zna zasady
tworzenia poniższych zagadnień
poniższych zagadnień gramatycznych tworzenia poniższych zagadnień
gramatycznych i poprawnie je
i potrafi je w większości poprawnie
gramatycznych i używa ich
lub stosować, popełniając nieliczne

Uczeń słabo zna zasady tworzenia
poniższych zagadnień
gramatycznych oraz ma trudności z
poprawnym ich zastosowaniem i
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ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

UMIEJĘTNOŚCI

CZYTANIE

błędy:

popełniając dość liczne błędy.

popełnia bardzo liczne błędy.

różnice między czasami present perfect, present perfect continuous i past simple
użycie czasowników modalnych do formułowania przypuszczeń w odniesieniu do teraźniejszości i przeszłości oraz różnice w zastosowaniu may
/ could vs may / might
konstrukcje czasownikowe: użycie bezokolicznika lub czasownika z końcówką -ing po niektórych czasownikach, w tym po czasownikach forget,
remember, try etc. oraz po czasownikach związanych z percepcją (see, watch, hear, listen etc.)

Uczeń poprawnie rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:

Uczeń poprawnie rozwiązuje
zdecydowaną większość zadań
sprawdzających znajomość bogatego
zasobu środków językowych:


Układanie fragmentów zdań

Tłumaczenie fragmentów zdań

Test luk sterowanych

Transformacje zdań
Uczeń rozumie niemal wszystkie
Uczeń rozumie zdecydowaną
kluczowe informacje zawarte w
większość kluczowych informacji
wysłuchanej wypowiedzi (określa
zawartych w wysłuchanej
główną myśl wypowiedzi, znajduje
wypowiedzi (określa główną myśl
w wypowiedzi określone
wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi
informacje, określa kontekst
określone informacje, określa
wypowiedzi) i poprawnie:
kontekst wypowiedzi) i popełniając
nieliczne błędy:

dopasowuje informacje do osób

odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu

uzupełnia zdania na podstawie usłyszanych informacji
Uczeń rozumie niemal wszystkie
Uczeń rozumie zdecydowaną
kluczowe informacje zawarte w
większość kluczowych informacji
przeczytanym tekście (określa
zawartych w przeczytanym tekście
główną myśl tekstu; określa
(określa główną myśl tekstu; określa
kontekst tekstu; znajduje w tekście
kontekst tekstu; znajduje w tekście
określone informacje; oddziela
określone informacje; oddziela fakty
fakty od opinii) i poprawnie:
od opinii) i popełniając nieliczne
błędy:

zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości

odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu

uzupełnia streszczenie tekstu

Uczeń na ogół poprawnie
rozwiązuje znaczną część zadań
sprawdzających znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:

Popełniając liczne błędy językowe,
uczeń z trudnością rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl wypowiedzi,
znajduje w wypowiedzi określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi) i często popełniając
błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl wypowiedzi, znajduje w
wypowiedzi określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi) i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; określa
kontekst tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
oddziela fakty od opinii) i często
popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; określa kontekst
tekstu; znajduje w tekście określone
informacje; oddziela fakty od opinii) i
z trudnością, popełniając liczne
błędy:
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Stosując bogaty zakres słownictwa
i struktur gramatycznych na
poziomie zaawansowanym, uczeń
konstruuje poprawne pod
względem językowym wypowiedzi
ustne:

Popełniając nieliczne błędy
niezakłócające komunikacji i stosując
bogaty zakres słownictwa i struktur
gramatycznych na zaawansowanym
poziomie, uczeń:



PISANIE

szczegółowo opisuje swoje życie towarzyskie i rodzinne,
komentując różne typy imprez i uroczystości oraz wyrażając swoje
preferencje dotyczące sposobu i miejsca ich organizowania

swobodnie odgrywa dialog: ustala szczegóły dotyczące organizacji
idealnej imprezy (miejsca, atrakcji, listy gości, zaproszeń)

swobodnie wypowiada się na temat wysyłania kartek z
życzeniami, zwyczajów rodzinnych oraz znaczenia tradycji

swobodnie wypowiada się na temat ulubionych gier oraz rożnych
form spędzania czasu wolnego

swobodnie przedstawia prezentację dotyczącą reklamy miejsca
rozrywki (tzw. escape room)

szczegółowo opisuje ilustrację, wyrażając przypuszczenia
dotyczące przedstawionych osób, miejsc i czynności, oraz udziela
odpowiedzi na pytania związane z jej tematyką, logicznie
uzasadniając swoje stanowisko i podając rozwinięte argumenty na
jego poparcie

swobodnie wypowiada się na temat popularności komiksów

szczegółowo opisuje wydarzenie kulturalne, w którym brał udział
Uczeń bardzo dobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady dotyczące
dotyczące pisania listu formalnego i pisania listu formalnego. Posługując
konstruuje poprawne pod
się bogatym zakresem słownictwa i
względem językowym wypowiedzi
struktur gramatycznych na
pisemne. Posługując się bogatym
zaawansowanym poziomie oraz
zakresem słownictwa i struktur
popełniając nieliczne błędy
gramatycznych na zaawansowanym niezakłócające komunikacji:
poziomie:




pisze list do redakcji na temat preferowanych przez młodych ludzi
form spędzania czasu wolnego, w którym wyczerpująco omawia
oba elementy tematu i podaje przykłady oraz rozwinięte
argumenty
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje

Popełniając dość liczne błędy, w
Popełniając liczne błędy, w tym
tym czasami błędy zakłócające
błędy zakłócające komunikację oraz
komunikację, i stosując
stosując ograniczony zakres
zadowalający zakres słownictwa i słownictwa i struktur gramatycznych
struktur gramatycznych na
na zaawansowanym poziomie,
zaawansowanym poziomie,
uczeń:
uczeń:

opisuje swoje życie towarzyskie i rodzinne, komentując różne
typy imprez i uroczystości oraz wyrażając swoje preferencje
dotyczące sposobu i miejsca ich organizowania

odgrywa dialog: ustala szczegóły dotyczące organizacji idealnej
imprezy (miejsca, atrakcji, listy gości, zaproszeń)

wypowiada się na temat wysyłania kartek z życzeniami,
zwyczajów rodzinnych oraz znaczenia tradycji

wypowiada się na temat ulubionych gier oraz rożnych form
spędzania czasu wolnego

przedstawia prezentację dotyczącą reklamy miejsca rozrywki
(tzw. escape room)

opisuje ilustrację, wyrażając przypuszczenia dotyczące
przedstawionych osób, miejsc i czynności, oraz udziela
odpowiedzi na pytania związane z jej tematyką, logicznie
uzasadniając swoje stanowisko i podając argumenty na jego
poparcie

wypowiada się na temat popularności komiksów

opisuje wydarzenie kulturalne, w którym brał udział
Uczeń zna część zasad
Uczeń słabo zna zasady dotyczące
dotyczących pisania listu
pisania listu formalnego. Popełniając
formalnego. Popełniając dość
liczne błędy, w tym błędy
liczne błędy, w tym czasami
zakłócające komunikację, i stosując
błędy zakłócające komunikację, i
ograniczony zakres
stosując zadowalający zakres
zaawansowanego słownictwa i
słownictwa i struktur
struktur gramatycznych,
gramatycznych na
z trudnością:
zaawansowanym poziomie:



pisze list do redakcji na temat preferowanych przez młodych ludzi
form spędzania czasu wolnego, w którym omawia oba elementy
tematu i podaje przykłady oraz argumenty
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku
polskim
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Uczeń:







sformułowane w języku polskim
Uczeń:
bardzo swobodnie i

regularnie wykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem
(poprawianie błędów)
bardzo aktywnie

współpracuje w grupie
bardzo często i z dużą

łatwością stosuje
strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu;
rozumienie tekstu
zawierającego nieznane
słowa i zwroty)

posiada bardzo
rozwiniętą świadomość
językową

swobodnie i regularnie
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie
błędów)
aktywnie współpracuje w
grupie
często i z łatwością stosuje
strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu;
rozumienie tekstu
zawierającego nieznane
słowa i zwroty)
posiada rozwiniętą
świadomość językową

Uczeń:







dość często
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie
błędów)
w miarę aktywnie
współpracuje w grupie
dość często stosuje
strategie
komunikacyjne
(domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu; rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i
zwroty)
posiada dość
rozwiniętą świadomość
językową

Uczeń:







niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem
(poprawianie błędów)
z trudnością współpracuje
w grupie
w niewielkim stopniu
stosuje strategie
komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu;
rozumienie tekstu
zawierającego nieznane
słowa i zwroty)
posiada ograniczoną
świadomość językową

ŚRODKI JĘZYKOWE

2 SUCCESS AND FAILURE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń bardzo dobrze zna
zaawansowane i zróżnicowane
słownictwo w zakresie tematu
SPORT oraz poprawnie i
swobodnie się nim posługuje:

Uczeń dobrze zna zaawansowane i
zróżnicowane słownictwo w zakresie
tematu SPORT i w większości
poprawnie się nim posługuje.

Uczeń częściowo zna
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu SPORT i na ogół
poprawnie się nim posługuje,
często stosując słowa i zwroty o
wysokim stopniu pospolitości:

Uczeń słabo zna zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
SPORT oraz ma trudności z
poprawnym jego zastosowaniem,
bardzo często stosując słowa i
zwroty o wysokim stopniu
pospolitości:
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słownictwo opisujące wyniki w sporcie i wydarzenia sportowe

zwroty związane z dyscyplinami sportu i sprzętem sportowym

słownictwo związane z rywalizacją sportową i regułami gry

czasowniki złożone (phrasal verbs)

słownictwo związane z nieuczciwymi zachowaniami w sporcie

słowotwórstwo (tworzenie przymiotników)
Uczeń bardzo dobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady tworzenia
tworzenia poniższych zagadnień
poniższych zagadnień gramatycznych
gramatycznych i poprawnie je
i potrafi je w większości poprawnie
stosuje:
stosować, popełniając nieliczne
błędy:




ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

Uczeń słabo zna zasady tworzenia
poniższych zagadnień
gramatycznych oraz ma trudności z
poprawnym ich zastosowaniem i
popełnia bardzo liczne błędy.

różnice między czasami przeszłymi: past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous
użycie czasów teraźniejszych i przeszłych oraz konstrukcji used to i would do opisywania zwyczajów i nawyków w teraźniejszości i przeszłości
konstrukcje typu It is the first time, It was the second time

Uczeń poprawnie rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:





Uczeń częściowo zna zasady
tworzenia poniższych zagadnień
gramatycznych i używa ich,
popełniając dość liczne błędy:

Uczeń poprawnie rozwiązuje
zdecydowaną większość zadań
sprawdzających znajomość bogatego
zasobu środków językowych:

Uczeń na ogół poprawnie
rozwiązuje znaczną część zadań
sprawdzających znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:

Popełniając liczne błędy językowe,
uczeń z trudnością rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:

Uczeń rozumie zdecydowaną
większość kluczowych informacji
zawartych w wysłuchanym tekście
(określa główną myśl tekstu, znajduje
w tekście określone informacje) i
popełniając nieliczne błędy:

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje) i
często popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje) i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

Test luk (Dobieranie)
Układanie fragmentów zdań
Transformacje zdań
Tłumaczenie zdań

Uczeń rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje) i
poprawnie:






zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
wymienia wskazane informacje
uzupełnia zdania na podstawie usłyszanych informacji

65

CZYTANIE

MÓWIENIE

Uczeń rozumie niemal wszystkie
Uczeń rozumie zdecydowaną
kluczowe informacje zawarte w
większość kluczowych informacji
przeczytanym tekście (określa
zawartych w przeczytanym tekście
główną myśl tekstu; znajduje w
(określa główną myśl tekstu; znajduje
tekście określone informacje) i
w tekście określone informacje) i
poprawnie:
popełniając nieliczne błędy:

odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu

dopasowuje nagłówki do tekstów

wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

dopasowuje informacje do osób opisanych w tekstach
Stosując bogaty zakres słownictwa
Popełniając nieliczne błędy
i struktur gramatycznych na
niezakłócające komunikacji i stosując
poziomie zaawansowanym, uczeń
bogaty zakres słownictwa i struktur
konstruuje poprawne pod
gramatycznych na zaawansowanym
względem językowym wypowiedzi
poziomie,
ustne:
uczeń:














szczegółowo opisuje swoje preferencje dotyczące oglądania
wydarzeń sportowych i kibicowania
swobodnie wypowiada się na temat radzenia sobie z sytuacjami
kryzysowymi
obszernie relacjonuje sytuację, w której spotkało go
niepowodzenie
swobodnie wypowiada się na temat rywalizacji oraz czynników
warunkujących sukces w życiu i sporcie, wpływu znanych
sportowców na kształtowanie opinii publicznej oraz roli porażek w
życiu
szczegółowo opisuje przypadki nieuczciwych zachowań w
profesjonalnym sporcie oraz wypowiada się na temat przyczyn
takich zachowań i sposobów ich karania, uwzględniając różne
aspekty problemu
swobodnie wypowiada się na temat istoty sportu
z łatwością odgrywa dialog: bierze udział w rozmowie na temat
atrakcji przygotowywanych w szkole pod kątem wizyty angielskiej
drużyny sportowej, w której odnosi się do podanych kwestii i
szczegółowo je rozwija
z latwością przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku polskim
swobodnie wypowiada się na temat kwestii uprawiania sportów

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje) i
często popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje) i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

Popełniając dość liczne błędy, w
Popełniając liczne błędy, w tym
tym czasami błędy zakłócające
błędy zakłócające komunikację, oraz
komunikację, i stosując
stosując ograniczony zakres
zadowalający zakres o
słownictwa i struktur gramatycznych
słownictwa i struktur
na zaawansowanym poziomie,
gramatycznych na
uczeń:
zaawansowanym poziomie,
uczeń:

opisuje swoje preferencje dotyczące oglądania wydarzeń
sportowych i kibicowania

wypowiada się na temat radzenia sobie z sytuacjami
kryzysowymi

relacjonuje sytuację, w której spotkało go niepowodzenie

wypowiada się na temat rywalizacji oraz czynników
warunkujących sukces w życiu i sporcie, wpływu znanych
sportowców na kształtowanie opinii publicznej oraz roli porażek
w życiu

opisuje przypadki nieuczciwych zachowań w profesjonalnym
sporcie oraz wypowiada się na temat przyczyn takich zachowań
i sposobów ich karania

wypowiada się na temat istoty sportu

odgrywa dialog: bierze udział w rozmowie na temat atrakcji
przygotowywanych w szkole pod kątem wizyty angielskiej
drużyny sportowej, w której odnosi się do podanych kwestii i je
rozwija

przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w
języku polskim

wypowiada się na temat kwestii uprawiania sportów
wyczynowych przez dzieci i młodzież
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wyczynowych przez dzieci i młodzież

PISANIE

Uczeń bardzo dobrze zna zasady
dotyczące pisania artykułu i
konstruuje poprawne pod
względem językowym wypowiedzi
pisemne. Posługując się bogatym
zakresem słownictwa i struktur
gramatycznych na zaawansowanym
poziomie:




ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI

Uczeń:





Uczeń dobrze zna zasady dotyczące
pisania artykułu. Posługując się
bogatym zakresem słownictwa i
struktur gramatycznych na
zaawansowanym poziomie oraz
popełniając nieliczne błędy
niezakłócające komunikacji:

pisze artykuł na temat roli sportu w życiu młodych ludzi, w którym
szczegółowo omawia oba elementy tematu i podaje różnorodne
przykłady oraz rozwinięte argumenty
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku polskim
z łatwością redaguje tekst do zamieszczenia na bilbordzie
dotyczący nadużywania środków dopingowych
Uczeń:
bardzo swobodnie i

swobodnie i regularnie
regularnie stosuje
stosuje strategie
strategie komunikacyjne
komunikacyjne (domyślanie
(domyślanie się znaczenia
się znaczenia wyrazów z
wyrazów z kontekstu;
kontekstu; rozumienie
rozumienie tekstu
tekstu zawierającego
zawierającego nieznane
nieznane słowa i zwroty)
słowa i zwroty)

aktywnie współpracuje w
bardzo aktywnie
grupie
współpracuje w grupie

posiada rozwiniętą
posiada bardzo
świadomość językową
rozwiniętą świadomość
językową

Uczeń zna część zasad
dotyczących artykułu. Popełniając
dość liczne błędy, w tym czasami
błędy zakłócające komunikację, i
stosując zadowalający zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych na
zaawansowanym poziomie:





Uczeń słabo zna zasady dotyczące
artykułu. Popełniając liczne błędy, w
tym błędy zakłócające komunikację,
i stosując ograniczony zakres
zaawansowanego słownictwa i
struktur gramatycznych,
z trudnością:

pisze artykuł na temat roli sportu w życiu młodych ludzi, w którym
omawia oba elementy tematu i podaje przykłady oraz argumenty
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku
polskim
redaguje tekst do zamieszczenia na bilbordzie dotyczący
nadużywania środków dopingowych

Uczeń:





dość często
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (domyślanie
się znaczenia wyrazów
z kontekstu; rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i
zwroty)
w miarę aktywnie
współpracuje w grupie
posiada dość
rozwiniętą świadomość
językową

Uczeń:





niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu;
rozumienie tekstu
zawierającego nieznane
słowa i zwroty)
z trudnością współpracuje
w grupie
posiada ograniczoną
świadomość językową
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3 HOW WE SHOP

SŁOWNICTWO

ŚRODKI JĘZYKOWE

GRAMATYKA

ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń bardzo dobrze zna
zaawansowane i zróżnicowane
słownictwo w zakresie tematu
ZAKUPY I USŁUGI oraz poprawnie i
swobodnie się nim posługuje:

Uczeń dobrze zna zaawansowane i
zróżnicowane słownictwo w zakresie
tematu ZAKUPY I USŁUGI i w
większości poprawnie się nim
posługuje.

Uczeń częściowo zna
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ZAKUPY I USŁUGI
i na ogół poprawnie się nim
posługuje, często stosując słowa i
zwroty o wysokim stopniu
pospolitości:

Uczeń słabo zna zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ZAKUPY I USŁUGI oraz ma trudności
z poprawnym jego zastosowaniem,
bardzo często stosując słowa i
zwroty o wysokim stopniu
pospolitości:


słownictwo związane z zakupami i różnymi rodzajami sklepów i towarów

często mylone zwroty i wyrazy związane z kupowaniem i sprzedawaniem

słownictwo związane z reklamą oraz wykorzystywaniem aplikacji mobilnych

słownictwo związane z usługami

słownictwo związane z obsługą klienta

wyrazy wieloznaczne (rzeczowniki i czasowniki)
Uczeń bardzo dobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady tworzenia
Uczeń częściowo zna zasady
tworzenia poniższych zagadnień
poniższych zagadnień gramatycznych tworzenia poniższych zagadnień
gramatycznych i poprawnie je
i potrafi je w większości poprawnie
gramatycznych i używa ich,
stosuje:
stosować, popełniając nieliczne
popełniając dość liczne błędy.
błędy.

konstrukcje służące do wyrażania przyszłości

użycie czasów przyszłych: future continuous, future perfect, future perfect continuous

czasowniki złożone (phrasal verbs)

konstrukcje be about to, be to and be due to
Uczeń poprawnie rozwiązuje
Uczeń poprawnie rozwiązuje
Uczeń na ogół poprawnie
zadania sprawdzające znajomość
zdecydowaną większość zadań
rozwiązuje znaczną część zadań
bogatego zasobu środków
sprawdzających znajomość bogatego
sprawdzających znajomość
językowych:
zasobu środków językowych:
bogatego zasobu środków
językowych:





Uczeń słabo zna zasady tworzenia
poniższych zagadnień
gramatycznych oraz ma trudności z
poprawnym ich zastosowaniem i
popełnia bardzo liczne błędy.

Popełniając liczne błędy językowe,
uczeń z trudnością rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:

Tłumaczenie fragmentów zdań
Transformacje zdań
Test luk otwartych
Układanie fragmentów zdań
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SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

Uczeń rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy oraz
kontekstu wypowiedzi; oddziela
fakty od opinii) i poprawnie:

Uczeń rozumie zdecydowaną
większość kluczowych informacji
zawartych w wysłuchanym tekście
(określa główną myśl tekstu; znajduje
w tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy oraz
kontekstu wypowiedzi; oddziela fakty
od opinii) i popełniając nieliczne
błędy:

dopasowuje informacje do osób

odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu

rozróżnia fakty i opinie
Uczeń rozumie niemal wszystkie
Uczeń rozumie zdecydowaną
kluczowe informacje zawarte w
większość kluczowych informacji
przeczytanym tekście (określa
zawartych w przeczytanym tekście
główną myśl tekstu; znajduje w
(określa główną myśl tekstu; znajduje
tekście określone informacje;
w tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy oraz
określa intencje nadawcy oraz
kontekst wypowiedzi; oddziela
kontekst wypowiedzi; oddziela fakty
fakty od opinii) i poprawnie:
od opinii) i popełniając nieliczne
błędy:

dobiera zdania do luk w tekście

uzupełnia informacje w streszczenie tekstu
Stosując bogaty zakres słownictwa
Popełniając nieliczne błędy
i struktur gramatycznych na
niezakłócające komunikacji i stosując
poziomie zaawansowanym, uczeń
bogaty zakres słownictwa i struktur
konstruuje poprawne pod
gramatycznych na zaawansowanym
względem językowym wypowiedzi
poziomie, uczeń:
ustne:

UMIEJĘTNOŚCI







szczegółowo opisuje swoje preferencje dotyczące różnych form
robienia zakupów
obszernie relacjonuje zakup drogiego przedmiotu
swobodnie wypowiada się na temat znaczenia posiadania dóbr
materialnych
swobodnie wypowiada się na temat plusów i minusów robienia
zakupów za pośrednictwem aplikacji mobilnych
szczegółowo opisuje skuteczne techniki marketingowe

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy oraz
kontekstu wypowiedzi; oddziela
fakty od opinii) i często
popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje; określa
intencje nadawcy oraz kontekstu
wypowiedzi; oddziela fakty od opinii)
i z trudnością, popełniając liczne
błędy:

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy oraz
kontekst wypowiedzi; oddziela
fakty od opinii) i często
popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje; określa
intencje nadawcy oraz kontekst
wypowiedzi; oddziela fakty od opinii)
i z trudnością, popełniając liczne
błędy:

Popełniając dość liczne błędy, w
Popełniając liczne błędy, w tym
tym czasami błędy zakłócające
błędy zakłócające komunikację, oraz
komunikację, i stosując
stosując ograniczony zakres
zadowalający zakres o
słownictwa i struktur gramatycznych
słownictwa i struktur
na zaawansowanym poziomie,
gramatycznych na
uczeń:
zaawansowanym poziomie,
uczeń:

opisuje swoje preferencje dotyczące różnych form robienia
zakupów

relacjonuje zakup drogiego przedmiotu

wypowiada się na temat znaczenia posiadania dóbr
materialnych

wypowiada się na temat plusów i minusów robienia zakupów za
pośrednictwem aplikacji mobilnych

opisuje skuteczne techniki marketingowe

69



PISANIE

swobodnie wypowiada się na temat wpływu reklamy na decyzje
konsumentów

z łatwością spekuluje na temat przyszłego rynku usług

swobodnie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego:
dokonuje wyboru miejsca pod kątem zakupu odzieży i go
uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania,
podając argumenty na poparcie swojego stanowiska

z łatwością uczestniczy w dyskusji na temat promowania wartości
etycznych w biznesie

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku polskim
Uczeń bardzo dobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady dotyczące
dotyczące pisania rozprawki
pisania rozprawki wyrażającej opinię.
wyrażającej opinię i konstruuje
Posługując się bogatym zakresem
poprawne pod względem
słownictwa i struktur gramatycznych
językowym wypowiedzi pisemne.
na zaawansowanym poziomie oraz
Posługując się bogatym zakresem
popełniając nieliczne błędy
słownictwa i struktur
niezakłócające komunikacji:
gramatycznych na zaawansowanym
poziomie:


ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI

pisze rozprawkę, w której swobodnie wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat zakupów przez Internet, uwzględniając oba
elementy tematu oraz podając rozwinięte argumenty i
różnorodne przykłady

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku polskim

z łatwością redaguje tekst reklamy nietypowej usługi
Uczeń:
Uczeń:
bardzo swobodnie i regularnie

swobodnie i regularnie
wykorzystuje techniki samodzielnej
wykorzystuje techniki
pracy nad językiem (poprawianie
samodzielnej pracy nad
błędów; korzystanie ze słownika)
językiem (poprawianie
błędów; korzystanie ze
bardzo aktywnie współpracuje w
słownika)
grupie

aktywnie współpracuje w
bardzo często i z dużą łatwością
grupie
stosuje strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia wyrazów często i z łatwością stosuje strategie



wypowiada się na temat wpływu reklamy na decyzje
konsumentów

spekuluje na temat przyszłego rynku usług

wypowiada się na podstawie materiału stymulującego:
dokonuje wyboru miejsca pod kątem zakupu odzieży i go
uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania,
podając argumenty na poparcie swojego stanowiska

uczestniczy w dyskusji na temat promowania wartości
etycznych w biznesie

przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w
języku polskim
Uczeń zna część zasad
Uczeń słabo zna zasady dotyczące
dotyczących pisania rozprawki
pisania rozprawki wyrażającej opinię.
wyrażającej opinię. Popełniając
Popełniając liczne błędy, w tym
dość liczne błędy, w tym czasami
błędy zakłócające komunikację, i
błędy zakłócające komunikację i
stosując ograniczony zakres
stosując zadowalający zakres
zaawansowanego słownictwa i
słownictwa i struktur
struktur gramatycznych,
gramatycznych na
z trudnością:
zaawansowanym poziomie:




Uczeń:


pisze rozprawkę, w której wyraża i uzasadnia swoją opinię na
temat zakupów przez Internet, uwzględniając oba elementy
tematu oraz podając argumenty i przykłady
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w
języku polskim
redaguje tekst reklamy nietypowej usługi

dość często
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie
błędów; korzystanie ze
słownika)

w miarę aktywnie
współpracuje w grupie
dość często stosuje strategie

Uczeń:


niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem
(poprawianie błędów;
korzystanie ze słownika)

z trudnością współpracuje
w grupie
w niewielkim stopniu stosuje
strategie komunikacyjne (domyślanie
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z kontekstu; rozumienie tekstu
zawierającego nieznane słowa i
zwroty)
posiada bardzo rozwiniętą
świadomość językową

komunikacyjne (domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu;
rozumienie tekstu zawierającego
nieznane słowa i zwroty)

posiada rozwiniętą
świadomość językową

komunikacyjne (domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu;
rozumienie tekstu zawierającego
nieznane słowa i zwroty)

posiada dość
rozwiniętą świadomość
językową

się znaczenia wyrazów z kontekstu;
rozumienie tekstu zawierającego
nieznane słowa i zwroty)

posiada ograniczoną
świadomość językową

4 ONE WORLD
SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń bardzo dobrze zna
zaawansowane i zróżnicowane
słownictwo w zakresie tematu
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO oraz
poprawnie i swobodnie się nim
posługuje:

Uczeń dobrze zna zaawansowane i
zróżnicowane słownictwo w zakresie
tematu PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO
i w większości poprawnie się nim
posługuje.

Uczeń częściowo zna
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu PAŃSTWO I
SPOŁECZEŃSTWO i na ogół
poprawnie się nim posługuje,
często stosując słowa i zwroty o
wysokim stopniu pospolitości:

Uczeń słabo zna zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO oraz
ma trudności z poprawnym jego
zastosowaniem, bardzo często
stosując słowa i zwroty o wysokim
stopniu pospolitości:





x

ŚRODKI JĘZYKOWE

GRAMATYKA

słownictwo związane z ogólnoświatowymi problemami i globalizacją
kolokacje z make i bring
słownictwo związane z katastrofami naturalnymi i kryzysami humanitarnymi, oraz działalnością charytatywną i aktywnością w ruchach
społeczno-politycznych

słownictwo związane z nauką języka angielskiego i jego dominującą rolą w komunikacji międzynarodowej

słownictwo związane z wpływem języka angielskiego na inne języki oraz zmianami w języku angielskim wynikające z jego globalnego
zastosowania

przyrostki charakterystyczne dla rzeczowników
Uczeń bardzo dobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady tworzenia
Uczeń częściowo zna zasady
Uczeń słabo zna zasady tworzenia
tworzenia poniższych zagadnień
poniższych zagadnień gramatycznych tworzenia poniższych zagadnień
poniższych zagadnień
gramatycznych i poprawnie je
i potrafi je w większości poprawnie
gramatycznych i używa ich,
gramatycznych oraz ma trudności z
stosuje:
stosować, popełniając nieliczne
popełniając dość liczne błędy.
poprawnym ich zastosowaniem i
błędy.
popełnia bardzo liczne błędy.





używanie czasowników raportujących w mowie zależnej
typowe konstrukcje zdaniowe stosowane po czasownikach raportujących
stosowanie konstrukcji osobowych i bezosobowych w mowie zależnej
opcjonalne użycie następstwa czasów przy relacjonowaniu powszechnie przyjętych prawd i faktów oraz w przypadku, gdy przytaczana
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ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE

wypowiedź jest nadal aktualna lub dotyczy planów lub przewidywań na przyszłość

użycie przyimków po rzeczownikach, przymiotnikach i czasownikach

przyimki powodujące zmianę znaczenia wyrazu (good at / good with / good for etc.)

zwroty z czasownikami speak, tell oraz say
Uczeń poprawnie rozwiązuje
Uczeń poprawnie rozwiązuje
Uczeń na ogół poprawnie
zadania sprawdzające znajomość
zdecydowaną większość zadań
rozwiązuje znaczną część zadań
bogatego zasobu środków
sprawdzających znajomość bogatego
sprawdzających znajomość
językowych:
zasobu środków językowych:
bogatego zasobu środków
językowych:




SŁUCHANIE

UMIEJĘTNOŚCI

CZYTANIE

MÓWIENIE

Popełniając liczne błędy językowe,
uczeń z trudnością rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:

Test luk sterowanych
Transformacje zdań
Tłumaczenie fragmentów zdań

Uczeń rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy tekstu;
określa kontekst wypowiedzi;
rozróżnia formalny i nieformalny
styl wypowiedzi) i poprawnie:

Uczeń rozumie zdecydowaną
większość kluczowych informacji
zawartych w wysłuchanym tekście
(określa główną myśl tekstu; znajduje
w tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy tekstu;
określa kontekst wypowiedzi;
rozróżnia formalny i nieformalny styl
wypowiedzi) i popełniając nieliczne
błędy:

odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
Uczeń rozumie niemal wszystkie
Uczeń rozumie zdecydowaną
kluczowe informacje zawarte w
większość kluczowych informacji
przeczytanym tekście (znajduje w
zawartych w przeczytanym tekście
tekście określone informacje;
(znajduje w tekście określone
określa kontekst wypowiedzi) i
informacje; określa kontekst
poprawnie:
wypowiedzi) i popełniając nieliczne
błędy:
zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
dopasowuje pytania do akapitów
pisze pytania do podanych odpowiedzi
uzupełnia zdania zgodnie z treścią przeczytanego tekstu
Stosując bogaty zakres słownictwa
Popełniając nieliczne błędy
i struktur gramatycznych na
niezakłócające komunikacji i stosując
poziomie zaawansowanym, uczeń
bogaty zakres słownictwa i struktur

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy tekstu;
określa kontekst wypowiedzi;
rozróżnia formalny i nieformalny
styl wypowiedzi) i często
popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje; określa
intencje nadawcy tekstu; określa
kontekst wypowiedzi; rozróżnia
formalny i nieformalny styl
wypowiedzi) i z trudnością,
popełniając liczne błędy:

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje;
określa kontekst wypowiedzi) i
często popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
przeczytanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje; określa
kontekst wypowiedzi) i z trudnością,
popełniając liczne błędy:

Popełniając dość liczne błędy, w
tym czasami błędy zakłócające
komunikację, i stosując

Popełniając liczne błędy, w tym
błędy zakłócające komunikację, oraz
stosując ograniczony zakres

72

konstruuje poprawne pod
względem językowym wypowiedzi
ustne:

gramatycznych na zaawansowanym
poziomie, uczeń:



PISANIE

swobodnie wypowiada się na temat globalizacji i jej pozytywnego
i/lub negatywnego wpływu na pojedyncze państwa

swobodnie wypowiada się na temat poczucia przynależności
narodowej

obszernie relacjonuje swoje doświadczenia związane z
działalnością charytatywną

swobodnie wypowiada się na temat wpływu międzynarodowych
korporacji na życie ludzi w krajach rozwijających się

swobodnie wypowiada się na temat obecnego kierunku rozwoju
języka angielskiego oraz znaczenia języka angielskiego w
komunikacji globalnej

swobodnie wypowiada się na temat różnych aspektów nauki
języka

aktywnie bierze udział w debacie na temat wpływu globalizacji na
politykę, ekonomię, rynek pracy, kulturę i styl życia

swobodnie wypowiada się na temat kwestii otwartości i tolerancji
wobec obcych kultur oraz wprowadzenia euro w Polsce
Uczeń bardzo dobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady dotyczące
dotyczące pisania artykułu i
pisania artykułu. Posługując się
konstruuje poprawne pod
bogatym zakresem słownictwa i
względem językowym wypowiedzi
struktur gramatycznych na
pisemne. Posługując się bogatym
zaawansowanym poziomie oraz
zakresem słownictwa i struktur
popełniając nieliczne błędy
gramatycznych na zaawansowanym niezakłócające komunikacji:
poziomie:




pisze artykuł, w którym zachęca rówieśników do udziału w
organizowanej w jego szkole imprezie międzynarodowej,
szczegółowo omawiając oba elementy tematu i podając
różnorodne przykłady oraz rozwinięte argumenty
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku polskim

zadowalający zakres o
słownictwa i struktur gramatycznych
słownictwa i struktur
na zaawansowanym poziomie,
gramatycznych na
uczeń:
zaawansowanym poziomie,
uczeń:

wypowiada się na temat globalizacji i jej pozytywnego i /lub
negatywnego wpływu na pojedyncze państwa

wypowiada się na temat poczucia przynależności narodowej

relacjonuje swoje doświadczenia związane z działalnością
charytatywną

wypowiada się na temat wpływu międzynarodowych korporacji
na życie ludzi w krajach rozwijających się

wypowiada się na temat obecnego kierunku rozwoju języka
angielskiego oraz znaczenia języka angielskiego w komunikacji
globalnej

wypowiada się na temat różnych aspektów nauki języka

bierze udział w debacie na temat wpływu globalizacji na
politykę, ekonomię, rynek pracy, kulturę i styl życia

wypowiada się na temat kwestii otwartości i tolerancji wobec
obcych kultur oraz wprowadzenia euro w Polsce

Uczeń zna część zasad
dotyczących pisania artykułu.
Popełniając dość liczne błędy, w
tym czasami błędy zakłócające
komunikację, i stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych na
zaawansowanym poziomie:





Uczeń słabo zna zasady dotyczące
pisania artykułu. Popełniając liczne
błędy, w tym błędy zakłócające
komunikację, i stosując ograniczony
zakres zaawansowanego słownictwa
i struktur gramatycznych,
z trudnością:

pisze artykuł, w którym zachęca rówieśników do udziału w
organizowanej w jego szkole imprezie międzynarodowej,
omawiając oba elementy tematu i podając przykłady oraz
argumenty
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w
języku polskim
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ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI

Uczeń:







bardzo swobodnie i
regularnie wykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem
(korzystanie z tekstów
kultury w języku obcym;
prowadzenie notatek;
zapamiętywanie nowych
wyrazów)
bardzo aktywnie
współdziała w grupie
bardzo często i z dużą
łatwością stosuje
strategie komunikacyjne
(np. domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu; rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i zwroty)
posiada bardzo
rozwiniętą świadomość
językową

Uczeń:







swobodnie i regularnie
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (korzystanie z
tekstów kultury w języku
obcym; prowadzenie
notatek; zapamiętywanie
nowych wyrazów)
aktywnie współdziała w
grupie
często i z łatwością stosuje
strategie komunikacyjne
(np. domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu; rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i zwroty)
posiada rozwiniętą
świadomość językową

Uczeń:







dość często
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (korzystanie z
tekstów kultury w
języku obcym;
prowadzenie notatek;
zapamiętywanie
nowych wyrazów)
w miarę aktywnie
współdziała w grupie
dość często stosuje
strategie
komunikacyjne (np.
domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu; rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i
zwroty)
posiada dość
rozwiniętą świadomość
językową

Uczeń:







niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem
(korzystanie z tekstów
kultury w języku obcym;
prowadzenie notatek;
zapamiętywanie nowych
wyrazów)
z trudnością współdziała w
grupie
w niewielkim stopniu
stosuje strategie
komunikacyjne (np.
domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu;
rozumienie tekstu
zawierającego nieznane
słowa i zwroty)
posiada ograniczoną
świadomość językową

ŚRODKI JĘZYKOWE

5 PEOPLE AND INFLUENCES
SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń bardzo dobrze zna
zaawansowane i zróżnicowane
słownictwo w zakresie tematu
CZŁOWIEK oraz poprawnie i
swobodnie się nim posługuje:

Uczeń dobrze zna zaawansowane i
zróżnicowane słownictwo w zakresie
tematu CZŁOWIEK i w większości
poprawnie się nim posługuje.

Uczeń częściowo zna
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu CZŁOWIEK i na
ogół poprawnie się nim
posługuje, często stosując słowa i
zwroty o wysokim stopniu
pospolitości:

Uczeń słabo zna zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
CZŁOWIEK oraz ma trudności z
poprawnym jego zastosowaniem,
bardzo często stosując słowa i
zwroty o wysokim stopniu
pospolitości:
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GRAMATYKA

Uczeń bardzo dobrze zna zasady
tworzenia poniższych zagadnień
gramatycznych i poprawnie je
stosuje:




ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE

UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń dobrze zna zasady tworzenia
poniższych zagadnień gramatycznych
i potrafi je w większości poprawnie
stosować, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń częściowo zna zasady
tworzenia poniższych zagadnień
gramatycznych i używa ich,
popełniając dość liczne błędy.

Uczeń słabo zna zasady tworzenia
poniższych zagadnień
gramatycznych oraz ma trudności z
poprawnym ich zastosowaniem i
popełnia bardzo liczne błędy.

używanie zdań przydawkowych definiujących i niedefiniujących
używanie skróconych form podrzędnych zdań przydawkowych
konstrukcje It’s no use, It’s worth, There is no point / sense etc.

Uczeń poprawnie rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:




SŁUCHANIE

słownictwo związane z pozytywnymi i negatywnymi cechami charakteru
idiomy i frazy związane z pierwszym wrażeniem i funkcjonowaniem w grupie
frazy i idiomy związane z sukcesem i porażką, wytrwałością w dążeniu do celu oraz odpornością emocjonalną
słownictwo opisujące reakcje i zachowania; czasowniki złożone z turn

Uczeń poprawnie rozwiązuje
zdecydowaną większość zadań
sprawdzających znajomość bogatego
zasobu środków językowych:

Uczeń na ogół poprawnie
rozwiązuje znaczną część zadań
sprawdzających znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:

Popełniając liczne błędy językowe,
uczeń z trudnością rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje) i
często popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje) i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

Test luk (Dobieranie)
Tłumaczenie fragmentów zdań
Transformacje zdań

Uczeń rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje) i
poprawnie:

Uczeń rozumie zdecydowaną
większość kluczowych informacji
zawartych w wysłuchanym tekście
(określa główną myśl tekstu, znajduje
w tekście określone informacje) i
popełniając nieliczne błędy:

odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
dopasowuje informacje do osób
zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
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CZYTANIE

MÓWIENIE

Uczeń rozumie niemal wszystkie
Uczeń rozumie zdecydowaną
kluczowe informacje zawarte w
większość kluczowych informacji
przeczytanym tekście (określa
zawartych w przeczytanym tekście
główną myśl tekstu; znajduje w
(określa główną myśl tekstu; znajduje
tekście określone informacje;
w tekście określone informacje;
rozpoznaje związki pomiędzy
rozpoznaje związki pomiędzy
poszczególnymi częściami tekstu) i
poszczególnymi częściami tekstu) i
poprawnie:
popełniając nieliczne błędy:
odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
dobiera zdania do luk w tekście
uzupełnia zdania zgodnie z przeczytanym tekstem
Stosując bogaty zakres słownictwa
Popełniając nieliczne błędy
i struktur gramatycznych na
niezakłócające komunikacji i stosując
poziomie zaawansowanym, uczeń
bogaty zakres słownictwa i struktur
konstruuje poprawne pod
gramatycznych na zaawansowanym
względem językowym wypowiedzi
poziomie, uczeń:
ustne:











szczegółowo opisuje cechy charakteru, które powinny posiadać
osoby wykonujące różne zawody
swobodnie wypowiada się na temat kształtowania cech
charakteru
swobodnie wypowiada się na temat znaczenia wytrwałego
dążenia do celu
szczegółowo opisuje swoje sukcesy i porażki i nietypowe dla siebie
zachowania
szczegółowo opisuje swoje preferencje czytelnicze i swobodnie
wypowiada się na temat książek opisujących relacje międzyludzkie
szczegółowo relacjonuje sytuację, w której działał pod wpływem
silnych emocji
szczegółowo opisuje ilustrację, wyrażając przypuszczenia
dotyczące przedstawionych osób, miejsc i czynności oraz udziela
odpowiedzi na pytania, logicznie uzasadniając swoje stanowisko i
podając rozwinięte argumenty na jego poparcie
swobodnie wypowiada się na temat otwartego wyrażania swoich
uczuć

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
rozpoznaje związki pomiędzy
poszczególnymi częściami tekstu)
i często popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
rozpoznaje związki pomiędzy
poszczególnymi częściami tekstu) i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

Popełniając dość liczne błędy, w
Popełniając liczne błędy, w tym
tym czasami błędy zakłócające
błędy zakłócające komunikację, oraz
komunikację, i stosując
stosując ograniczony zakres
zadowalający zakres o
słownictwa i struktur gramatycznych
słownictwa i struktur
na zaawansowanym poziomie,
gramatycznych na
uczeń:
zaawansowanym poziomie,
uczeń:

opisuje cechy charakteru, które powinny posiadać osoby
wykonujące różne zawody

wypowiada się na temat kształtowania cech charakteru

wypowiada się na temat znaczenia wytrwałego dążenia do celu

opisuje swoje sukcesy i porażki i nietypowe dla siebie
zachowania

opisuje swoje preferencje czytelnicze i wypowiada się na temat
książek opisujących relacje międzyludzkie

relacjonuje sytuację, w której działał pod wpływem silnych
emocji

opisuje ilustrację, wyrażając przypuszczenia dotyczące
przedstawionych osób, miejsc i czynności oraz udziela
odpowiedzi na dwa pytanie, logicznie uzasadniając swoje
stanowisko i podając argumenty na jego poparcie

wypowiada się na temat otwartego wyrażania swoich uczuć
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PISANIE

Uczeń bardzo dobrze zna zasady
dotyczące pisania listu formalnego i
konstruuje poprawne pod
względem językowym wypowiedzi
pisemne. Posługując się bogatym
zakresem słownictwa i struktur
gramatycznych na zaawansowanym
poziomie:



ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI

Uczeń:







Uczeń dobrze zna zasady dotyczące
pisania listu formalnego. Posługując
się bogatym zakresem słownictwa i
struktur gramatycznych na
zaawansowanym poziomie oraz
popełniając nieliczne błędy
niezakłócające komunikacji:

pisze list do redakcji na temat inspirującej osoby ze świata kultury,
w którym wyczerpująco omawia oba elementy tematu i podaje
przykłady oraz rozwinięte argumenty.
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku polskim

bardzo swobodnie i
regularnie wykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np.
korzystanie ze słownika,
prowadzenie notatek,
zapamiętywanie nowych
wyrazów, korzystanie z
tekstów kultury w języku
obcym)
bardzo aktywnie
współdziała w grupie
bardzo często i z dużą
łatwością stosuje
strategie komunikacyjne
(np. domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu, rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i zwroty) i
strategie kompensacyjne
(np. parafrazy, definicje)
posiada bardzo

Uczeń:







swobodnie i regularnie
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (np. korzystanie
ze słownika, prowadzenie
notatek, zapamiętywanie
nowych wyrazów,
korzystanie z tekstów
kultury w języku obcym)
aktywnie współdziała w
grupie
często i z łatwością stosuje
strategie komunikacyjne
(np. domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu; rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i zwroty) i
strategie kompensacyjne
(np. parafrazy, definicje)
posiada rozwiniętą
świadomość językową

Uczeń zna część zasad
dotyczących pisania listu
formalnego. Popełniając dość
liczne błędy, w tym czasami
błędy zakłócające komunikację, i
stosując zadowalający zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych na
zaawansowanym poziomie:



Uczeń słabo zna zasady dotyczące
pisania listu formalnego. Popełniając
liczne błędy, w tym błędy
zakłócające komunikację, i stosując
ograniczony zakres
zaawansowanego słownictwa i
struktur gramatycznych,
z trudnością:

pisze list do redakcji na temat inspirującej osoby ze świata kultury, w
którym omawia oba elementy tematu i podaje przykłady oraz
argumenty
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku
polskim

Uczeń:





dość często
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (np.
korzystanie ze
słownika, prowadzenie
notatek,
zapamiętywanie
nowych wyrazów,
korzystanie z tekstów
kultury w języku
obcym)
w miarę aktywnie
współdziała w grupie
dość często stosuje
strategie
komunikacyjne (np.
domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu; rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i
zwroty) i strategie

Uczeń:







niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np.
korzystanie ze słownika,
prowadzenie notatek,
zapamiętywanie nowych
wyrazów, korzystanie z
tekstów kultury w języku
obcym)
z trudnością współdziała w
grupie
w niewielkim stopniu
stosuje strategie
komunikacyjne (np.
domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu;
rozumienie tekstu
zawierającego nieznane
słowa i zwroty) i strategie
kompensacyjne (np.
parafrazy, definicje)
posiada ograniczoną
świadomość językową
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rozwiniętą świadomość
językową


kompensacyjne (np.
parafrazy, definicje)
posiada dość
rozwiniętą świadomość
językową

6 CITY AND COUNTRY

SŁOWNICTWO

ŚRODKI JĘZYKOWE

GRAMATYKA

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń bardzo dobrze zna
zaawansowane i zróżnicowane
słownictwo w zakresie tematu
MIEJSCE ZAMIESZKANIA oraz
poprawnie i swobodnie się nim
posługuje:

Uczeń dobrze zna zaawansowane i
zróżnicowane słownictwo w zakresie
tematu MIEJSCE ZAMIESZKANIA i w
większości poprawnie się nim
posługuje.

Uczeń częściowo zna
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu MIEJSCE
ZAMIESZKANIA i na ogół
poprawnie się nim posługuje,
często stosując słowa i zwroty o
wysokim stopniu pospolitości:

Uczeń słabo zna zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
MIEJSCE ZAMIESZKANIA oraz ma
trudności z poprawnym jego
zastosowaniem, bardzo często
stosując słowa i zwroty o wysokim
stopniu pospolitości:


słownictwo służące do opisu miejsca zamieszkania

często mylone wyrazy

słownictwo związane z życiem w mieście i z dala od cywilizacji

wyrażenia przyimkowe

słownictwo związane z udogodnieniami w miejscu zamieszkania, ułatwieniami komunikacyjnymi, dostępem do rozrywki i kultury

zwroty służące do streszczania informacji zawartych w tekście

słownictwo związane z warunkami mieszkaniowymi

zwroty potoczne i skrótowce
Uczeń bardzo dobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady tworzenia
Uczeń częściowo zna zasady
Uczeń słabo zna zasady tworzenia
tworzenia poniższych zagadnień
poniższych zagadnień gramatycznych tworzenia poniższych zagadnień
poniższych zagadnień
gramatycznych i poprawnie je
i potrafi je w większości poprawnie
gramatycznych i używa ich,
gramatycznych oraz ma trudności z
stosuje:
stosować, popełniając nieliczne
popełniając dość liczne błędy:
poprawnym ich zastosowaniem i
błędy:
popełnia bardzo liczne błędy.





stopniowania przymiotników i przysłówków
konstrukcje porównawcze
użycie przedimków
użycie przedimka the przed nazwami geograficznymi
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ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE

Uczeń poprawnie rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:



SŁUCHANIE

UMIEJĘTNOŚCI

CZYTANIE

MÓWIENIE

zmiany w znaczeniu zdania spowodowane zastosowaniem konkretnych przedimków
użycie pytań typu question tags
Uczeń poprawnie rozwiązuje
zdecydowaną większość zadań
sprawdzających znajomość bogatego
zasobu środków językowych:

Uczeń na ogół poprawnie
rozwiązuje znaczną część zadań
sprawdzających znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:

Popełniając liczne błędy językowe,
uczeń z trudnością rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:

Uczeń rozumie zdecydowaną
większość kluczowych informacji
zawartych w wysłuchanym tekście
(określa główną myśl tekstu; znajduje
w tekście określone informacje;
oddziela fakty od opinii) i popełniając
nieliczne błędy:

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
oddziela fakty od opinii) i często
popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
oddziela fakty od opinii) i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; określa
główną myśl poszczególnych
części tekstu; znajduje w tekście
określone informacje; określa
kontekst wypowiedzi; rozróżnia
formalny i nieformalny styl
wypowiedzi) i często popełniając
błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; określa główną
myśl poszczególnych części tekstu;
znajduje w tekście określone
informacje; określa kontekst
wypowiedzi; rozróżnia formalny i
nieformalny styl wypowiedzi) i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

Popełniając dość liczne błędy, w
tym czasami błędy zakłócające
komunikację, i stosując
zadowalający zakres o
słownictwa i struktur

Popełniając liczne błędy, w tym
błędy zakłócające komunikację, oraz
stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych
na zaawansowanym poziomie,

Transformacje zdań
Test luk sterowanych

Uczeń rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
oddziela fakty od opinii) i
poprawnie:

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
 zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
 uzupełnia streszczenie zgodnie z wysłuchanym tekstem
Uczeń rozumie niemal wszystkie
Uczeń rozumie zdecydowaną
kluczowe informacje zawarte w
większość kluczowych informacji
przeczytanym tekście (określa
zawartych w przeczytanym tekście
główną myśl tekstu; określa główną (określa główną myśl tekstu; określa
myśl poszczególnych części tekstu;
główną myśl poszczególnych części
znajduje w tekście określone
tekstu; znajduje w tekście określone
informacje; określa kontekst
informacje; określa kontekst
wypowiedzi; rozróżnia formalny i
wypowiedzi; rozróżnia formalny i
nieformalny styl wypowiedzi) i
nieformalny styl wypowiedzi) i
poprawnie:
popełniając nieliczne błędy:
zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
Stosując bogaty zakres słownictwa
Popełniając nieliczne błędy
i struktur gramatycznych na
niezakłócające komunikacji i stosując
poziomie zaawansowanym, uczeń
bogaty zakres słownictwa i struktur
konstruuje poprawne pod
gramatycznych na zaawansowanym
względem językowym wypowiedzi
poziomie,
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ustne:

uczeń:




PISANIE

szczegółowo opisuje miejsce zamieszkania
szczegółowo opisuje swoje preferencje dotyczące miejsca
zamieszkania

swobodnie wypowiada się na temat wyzwań związanych z
mieszkaniem na wsi i w mieście

szczegółowo opisuje warunki życia w miejscach oddalonych od
cywilizacji

swobodnie wypowiada się na temat sposobów ulepszania
warunków mieszkaniowych

szczegółowo streszcza informacje zawarte w tekście

swobodnie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego:
dokonuje wyboru oferty wynajmu pokoju pod kątem studiów i
szczegółowo go uzasadnia oraz udziela wyczerpujących
odpowiedzi na dwa pytania, podając rozwinięte argumenty na
poparcie swojego stanowiska

z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku polskim

swobodnie wypowiada się na temat perspektyw zawodowych
związanych z pracą w rolnictwie
Uczeń bardzo dobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady dotyczące
dotyczące rozprawki wyrażającej
rozprawki wyrażającej opinię.
opinię i konstruuje poprawne pod
Posługując się bogatym zakresem
względem językowym wypowiedzi
słownictwa i struktur gramatycznych
pisemne. Posługując się bogatym
na zaawansowanym poziomie oraz
zakresem słownictwa i struktur
popełniając nieliczne błędy
gramatycznych na zaawansowanym niezakłócające komunikacji:
poziomie:





pisze rozprawkę, w której swobodnie wyraża i uzasadnia swoją opinię
na temat planów realizacji kontrowersyjnej inwestycji gospodarczej,
uwzględniając oba elementy tematu oraz podając rozwinięte
argumenty i różnorodne przykłady
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w
języku polskim
z łatwością redaguje wpis na blogu na temat interesującej
miejscowości

gramatycznych na
uczeń:
zaawansowanym poziomie,
uczeń:

opisuje miejsce zamieszaknia

opisuje swoje preferencje dotyczące miejsca zamieszkania

wypowiada się na temat wyzwań związanych z mieszkaniem na
wsi i w mieście

opisuje warunki życia w miejscach oddalonych od cywilizacji

wypowiada się na temat sposobów ulepszania warunków
mieszkaniowych

streszcza informacje zawarte w tekście

wypowiada się na podstawie materiału stymulującego:
dokonuje wyboru oferty wynajmu pokoju pod kątem studiów i
go uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania, podając
argumenty na poparcie swojego stanowiska

przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w
języku polskim

wypowiada się na temat perspektyw zawodowych związanych z
pracą w rolnictwie

Uczeń zna część zasad
dotyczących rozprawki
wyrażającej opinię. Popełniając
dość liczne błędy, w tym czasami
błędy zakłócające komunikację, i
stosując zadowalający zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych na
zaawansowanym poziomie:





Uczeń słabo zna zasady dotyczące
rozprawki wyrażającej opinię.
Popełniając liczne błędy, w tym
błędy zakłócające komunikację, i
stosując ograniczony zakres
zaawansowanego słownictwa i
struktur gramatycznych,
z trudnością:

pisze rozprawkę, w której wyraża i uzasadnia swoją opinię na
temat planów realizacji kontrowersyjnej inwestycji
gospodarczej, uwzględniając oba elementy tematu oraz podając
argumenty i przykłady
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w
języku polskim
redaguje wpis na blogu na temat interesującej miejscowości
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ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI

Uczeń:







bardzo swobodnie i
regularnie wykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np.
korzystanie ze słownika,
poprawianie błędów,
prowadzenie notatek,
zapamiętywanie nowych
wyrazów)
bardzo aktywnie
współpracuje w grupie
bardzo często i z dużą
łatwością stosuje
strategie komunikacyjne
(np. domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu, rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i zwroty)
oraz strategie
kompensacyjne (np.
definicji)
posiada bardzo
rozwiniętą świadomość
językową

Uczeń:







swobodnie i regularnie
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (np. korzystanie
ze słownika, poprawianie
błędów, prowadzenie
notatek, zapamiętywanie
nowych wyrazów)
aktywnie współpracuje w
grupie
często i z łatwością stosuje
strategie komunikacyjne
(np. domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu, rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i zwroty)
oraz strategie
kompensacyjne (np.
definicji)
posiada rozwiniętą
świadomość językową

Uczeń:







dość często
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (np.
korzystanie ze
słownika, poprawianie
błędów, prowadzenie
notatek,
zapamiętywanie
nowych wyrazów)
w miarę aktywnie
współpracuje w grupie
dość często stosuje
strategie
komunikacyjne (np.
domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu, rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i
zwroty) oraz strategie
kompensacyjne (np.
definicji)
posiada dość
rozwiniętą świadomość
językową

Uczeń:







niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np.
korzystanie ze słownika,
poprawianie błędów,
prowadzenie notatek,
zapamiętywanie nowych
wyrazów)
z trudnością współpracuje
w grupie
w niewielkim stopniu
stosuje strategie
komunikacyjne (np.
domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu,
rozumienie tekstu
zawierającego nieznane
słowa i zwroty) oraz
strategie kompensacyjne
(np. definicji)
posiada ograniczoną
świadomość językową

ŚRODKI JĘZYKOWE

7 A PLACE OF LEARNING
SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń bardzo dobrze zna
zaawansowane i zróżnicowane
słownictwo w zakresie tematu
EDUKACJA oraz poprawnie i
swobodnie się nim posługuje:

Uczeń dobrze zna zaawansowane i
zróżnicowane słownictwo w zakresie
tematu EDUKACJA i w większości
poprawnie się nim posługuje.

Uczeń częściowo zna
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu EDUKACJA i na
ogół poprawnie się nim
posługuje, często stosując słowa i
zwroty o wysokim stopniu
pospolitości:

Uczeń słabo zna zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
EDUKACJA oraz ma trudności z
poprawnym jego zastosowaniem,
bardzo często stosując słowa i
zwroty o wysokim stopniu
pospolitości:
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GRAMATYKA


słownictwo związane ze strukturą systemu edukacyjnego i planowaniem dalszej edukacji i życia zawodowego

często mylone wyrazy

słownictwo związane ze studiami wyższymi oraz nowatorskimi szkołami

czasowniki złożone

słownictwo związane z kompetencjami zawodowymi i cechami cenionymi na współczesnym rynku pracy

kolokacje z rzeczownikami skills i information

wyrazy wieloznaczne
Uczeń bardzo dobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady tworzenia
Uczeń częściowo zna zasady
Uczeń słabo zna zasady tworzenia
tworzenia poniższych zagadnień
poniższych zagadnień gramatycznych tworzenia poniższych zagadnień
poniższych zagadnień
gramatycznych i poprawnie je
i potrafi je w większości poprawnie
gramatycznych i używa ich,
gramatycznych oraz ma trudności z
stosuje:
stosować, popełniając nieliczne
popełniając dość liczne błędy:
poprawnym ich zastosowaniem i
błędy:
popełnia bardzo liczne błędy.





ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE

użycie okresów warunkowych
okresy warunkowe mieszane
tworzenie wypowiedzi dotyczących nierzeczywistej przeszłości
konstrukcje służące do wyrażania życzeń (wish / if only, it’s about / high time, suppose / imagine / supposing / what if, would sooner / rather, as
if / though)

słowotwórstwo: tworzenie rzeczowników, czasowników, przymiotników i przysłówków

konstrukcje: If it wasn’t for, If it hadn’t been for, But for etc.
Uczeń poprawnie rozwiązuje
Uczeń poprawnie rozwiązuje
Uczeń na ogół poprawnie
Popełniając liczne błędy językowe,
zadania sprawdzające znajomość
zdecydowaną większość zadań
rozwiązuje znaczną część zadań
uczeń z trudnością rozwiązuje
bogatego zasobu środków
sprawdzających znajomość bogatego
sprawdzających znajomość
zadania sprawdzające znajomość
językowych:
zasobu środków językowych:
bogatego zasobu środków
bogatego zasobu środków
językowych:
językowych:




UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

Słowotwórstwo
Układanie fragmentów zdań
Tłumaczenie fragmentów zdań

Uczeń rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl poszczególnych części
tekstu; znajduje w tekście
określone informacje) i poprawnie:

Uczeń rozumie zdecydowaną
większość kluczowych informacji
zawartych w wysłuchanym tekście
(określa główną myśl poszczególnych
części tekstu; znajduje w tekście
określone informacje) i popełniając
nieliczne błędy:

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl poszczególnych
części tekstu; znajduje w tekście
określone informacje) i często
popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl poszczególnych części
tekstu; znajduje w tekście określone
informacje) i z trudnością,
popełniając liczne błędy:

82

CZYTANIE

MÓWIENIE


dopasowuje informacje do osób

odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu

uzupełnia zdania zgodnie z wysłuchanym tekstem

uzupełnia streszczenie na podstawie usłyszanych informacji
Uczeń rozumie niemal wszystkie
Uczeń rozumie zdecydowaną
kluczowe informacje zawarte w
większość kluczowych informacji
przeczytanym tekście (określa
zawartych w przeczytanym tekście
główną myśl poszczególnych części
(określa główną myśl poszczególnych
tekstu; znajduje w tekście
części tekstu; znajduje w tekście
określone informacje) i poprawnie: określone informacje) i popełniając
nieliczne błędy:

odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu

dopasowuje informacje do akapitów
Stosując bogaty zakres słownictwa
Popełniając nieliczne błędy
i struktur gramatycznych na
niezakłócające komunikacji i stosując
poziomie zaawansowanym, uczeń
bogaty zakres słownictwa i struktur
konstruuje poprawne pod
gramatycznych na zaawansowanym
względem językowym wypowiedzi
poziomie, uczeń:
ustne:












szczegółowo opisuje różne etapy edukacyjne
szczegółowo opisuje swoje plany zawodowe oraz możliwy sposób
ich realizacji
swobodnie wypowiada się na temat plusów i/ lub minusów
rocznej przerwy w edukacji (tzw. gap year)
swobodnie wypowiada się na temat mocnych i słabych stron
polskiego systemu edukacji
swobodnie wypowiada się na temat niestandardowych metod
nauczania i szkół
szczegółowo opisuje przebieg ulubionej lekcji
szczegółowo opisuje umiejętności, których posiadanie jest
kluczowe na nowoczesnym rynku pracy
szczegółowo opisuje sytuacje, w których konieczne jest posiadanie
pewnych umiejętności
aktywnie bierze udział w dyskusji dotyczącej znalezienia
najlepszego sposobu wyjścia z trudnej sytuacji
swobodnie wypowiada się na podstawie materiału stymulującego:
dokonuje wyboru oferty letniego kursu językowego i szczegółowo
go uzasadnia oraz udziela wyczerpujących odpowiedzi na dwa

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl poszczególnych
części tekstu; znajduje w tekście
określone informacje) i często
popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl poszczególnych części
tekstu; znajduje w tekście określone
informacje) i z trudnością,
popełniając liczne błędy:

Popełniając dość liczne błędy, w
Popełniając liczne błędy, w tym
tym czasami błędy zakłócające
błędy zakłócające komunikację, oraz
komunikację, i stosując
stosując ograniczony zakres
zadowalający zakres o
słownictwa i struktur gramatycznych
słownictwa i struktur
na zaawansowanym poziomie,
gramatycznych na
uczeń:
zaawansowanym poziomie,
uczeń:

opisuje różne etapy edukacyjne

opisuje swoje plany zawodowe oraz możliwy sposób ich
realizacji

wypowiada się na temat plusów i/lub minusów rocznej przerwy
w edukacji (tzw. gap year)

wypowiada się na temat mocnych i słabych stron polskiego
systemu edukacji

wypowiada się na temat niestandardowych metod nauczania i
szkół

opisuje przebieg ulubionej lekcji

opisuje umiejętności, których posiadanie jest kluczowe na
nowoczesnym rynku pracy

opisuje sytuacje, w których konieczne jest posiadanie pewnych
umiejętności

bierze udział w dyskusji dotyczącej znalezienia najlepszego
sposobu wyjścia z trudnej sytuacji

wypowiada się na podstawie materiału stymulującego:
dokonuje wyboru oferty letniego kursu językowego i go
uzasadnia oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania, podając
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PISANIE

pytania, podając rozwinięte argumenty na poparcie swojego
stanowiska

szczegółowo opisuje idealną szkołę średnią
Uczeń bardzo dobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady dotyczące
dotyczące pisania rozprawki za i
pisania rozprawki za i przeciw.
przeciw i konstruuje poprawne pod Posługując się bogatym zakresem
względem językowym wypowiedzi
słownictwa i struktur gramatycznych
pisemne. Posługując się bogatym
na zaawansowanym poziomie oraz
zakresem słownictwa i struktur
popełniając nieliczne błędy
gramatycznych na zaawansowanym niezakłócające komunikacji:
poziomie:



ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI

Uczeń:





pisze rozprawkę, w której swobodnie przedstawia plusy i minusy
decyzji o roku przerwy przed pójściem na studia (tzw. gap year),
podając rozwinięte argumenty i różnorodne przykłady
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku polskim
Uczeń:
bardzo swobodnie i

swobodnie i regularnie
regularnie wykorzystuje
wykorzystuje techniki
techniki samodzielnej
samodzielnej pracy nad
pracy nad językiem (np.
językiem (np. korzystanie
korzystanie ze słownika,
ze słownika, poprawianie
poprawianie błędów,
błędów, prowadzenie
prowadzenie notatek,
notatek, zapamiętywanie
zapamiętywanie nowych
nowych wyrazów)
wyrazów)

aktywnie współpracuje w
bardzo aktywnie
grupie
współpracuje w grupie

często i z łatwością stosuje
bardzo często i z dużą
strategie komunikacyjne
łatwością stosuje
(np. domyślanie się
strategie komunikacyjne
znaczenia wyrazów z
(np. domyślanie się
kontekstu, rozumienie
znaczenia wyrazów z
tekstu zawierającego
kontekstu, rozumienie
nieznane słowa i zwroty)
tekstu zawierającego
oraz strategie
nieznane słowa i zwroty)
kompensacyjne (np.
oraz strategie
definicji, parafrazy)
kompensacyjne (np.

posiada rozwiniętą



argumenty na poparcie swojego stanowiska
opisuje idealną szkołę średnią

Uczeń zna część zasad
dotyczących pisania rozprawki za
i przeciw. Popełniając dość liczne
błędy, w tym czasami błędy
zakłócające komunikację, i
stosując zadowalający zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych na
zaawansowanym poziomie:

Uczeń słabo zna zasady dotyczące
pisania rozprawki za i przeciw.
Popełniając liczne błędy, w tym
błędy zakłócające komunikację, i
stosując ograniczony zakres
zaawansowanego słownictwa i
struktur gramatycznych,
z trudnością:



pisze rozprawkę, w której przedstawia plusy i minusy decyzji o roku
przerwy przed pójściem na studia (tzw. gap year) podając argumenty
i przykłady

przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku
polskim
Uczeń:
Uczeń:

dość często

niekiedy wykorzystuje
wykorzystuje techniki
techniki samodzielnej
samodzielnej pracy nad
pracy nad językiem (np.
językiem (np.
korzystanie ze słownika,
korzystanie ze
poprawianie błędów,
słownika, poprawianie
prowadzenie notatek,
błędów, prowadzenie
zapamiętywanie nowych
notatek,
wyrazów)
zapamiętywanie

z trudnością współpracuje
nowych wyrazów)
w grupie

w miarę aktywnie

w niewielkim stopniu
współpracuje w grupie
stosuje strategie

dość często stosuje
komunikacyjne (np.
strategie
domyślanie się znaczenia
komunikacyjne (np.
wyrazów z kontekstu,
domyślanie się
rozumienie tekstu
znaczenia wyrazów z
zawierającego nieznane
kontekstu, rozumienie
słowa i zwroty) oraz
tekstu zawierającego
strategie kompensacyjne
nieznane słowa i
(np. definicji, parafrazy)
zwroty) oraz strategie

posiada ograniczoną
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definicji, parafrazy)
posiada bardzo
rozwiniętą świadomość
językową

świadomość językową


kompensacyjne (np.
definicji, parafrazy)
posiada dość
rozwiniętą świadomość
językową

świadomość językową

8 STORIES WE REMEMBER

SŁOWNICTWO

ŚRODKI JĘZYKOWE

GRAMATYKA

OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń bardzo dobrze zna
zaawansowane i zróżnicowane
słownictwo w zakresie tematu
KULTURA oraz poprawnie i
swobodnie się nim posługuje:

Uczeń dobrze zna zaawansowane i
zróżnicowane słownictwo w zakresie
tematu KULTURA i w większości
poprawnie się nim posługuje.

Uczeń częściowo zna
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu KULTURA i na
ogół poprawnie się nim
posługuje, często stosując słowa i
zwroty o wysokim stopniu
pospolitości:

Uczeń słabo zna zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
KULTURA oraz ma trudności z
poprawnym jego zastosowaniem,
bardzo często stosując słowa i
zwroty o wysokim stopniu
pospolitości:


słownictwo związane z literaturą, książkami i ich wydawaniem;

zwroty i idiomy

słownictwo związane z ważnymi książkami

zwroty czasownikowe

słownictwo związane z narracją i opowiadaniem historii

zwroty służące do wyliczania, wyrażania przyczyn i skutków, podsumowywania, uogólniania, porównywania i kontrastowania

zwroty służące do recenzowania

zwroty służące do wysuwania sugestii, zgadzania i niezgadzania się, proponowania kompromisu
Uczeń bardzo dobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady tworzenia
Uczeń częściowo zna zasady
Uczeń słabo zna zasady tworzenia
tworzenia poniższych zagadnień
poniższych zagadnień gramatycznych tworzenia poniższych zagadnień
poniższych zagadnień
gramatycznych i poprawnie je
i potrafi je w większości poprawnie
gramatycznych i używa ich,
gramatycznych oraz ma trudności z
stosuje:
stosować, popełniając nieliczne
popełniając dość liczne błędy:
poprawnym ich zastosowaniem i
błędy:
popełnia bardzo liczne błędy.





użycie should, ought to, could, might i needn’t have;
użycie didn’t need to, needn’t have i must have
użycie inwersji po wyrażeniach przysłówkowych barely, seldom, rarely, hardly; only later; never, little, not only, no sooner etc.
użycie zaimków zwrotnych i wzajemnych
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ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE

Uczeń poprawnie rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:



SŁUCHANIE

UMIEJĘTNOŚCI

CZYTANIE

MÓWIENIE

Uczeń poprawnie rozwiązuje
zdecydowaną większość zadań
sprawdzających znajomość bogatego
zasobu środków językowych:

Uczeń na ogół poprawnie
rozwiązuje znaczną część zadań
sprawdzających znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:

Popełniając liczne błędy językowe,
uczeń z trudnością rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
bogatego zasobu środków
językowych:

Uczeń rozumie zdecydowaną
większość kluczowych informacji
zawartych w wysłuchanym tekście
(określa główną myśl tekstu; znajduje
w tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy tekstu;
oddziela fakty od opinii) i popełniając
nieliczne błędy:

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy tekstu;
oddziela fakty od opinii) i często
popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje; określa
intencje nadawcy tekstu; oddziela
fakty od opinii) i z trudnością,
popełniając liczne błędy:

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
określa intencje autora tekstu;
rozpoznaje związki pomiędzy
poszczególnymi częściami tekstu)
i często popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylko część
kluczowych informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje; określa
intencje autora tekstu; rozpoznaje
związki pomiędzy poszczególnymi
częściami tekstu) i z trudnością,
popełniając liczne błędy:

Popełniając dość liczne błędy, w
tym czasami błędy zakłócające
komunikację, i stosując
zadowalający zakres o
słownictwa i struktur
gramatycznych na

Popełniając liczne błędy, w tym
błędy zakłócające komunikację, oraz
stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych
na zaawansowanym poziomie,
uczeń:

Test luk
Transformacje zdań

Uczeń rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy tekstu;
oddziela fakty od opinii) i
poprawnie:

 zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
 uzupełnia streszczenie na podstawie usłyszanych informacji
 uzupełnia zdania zgodnie z wysłuchanym tekstem
Uczeń rozumie niemal wszystkie
Uczeń rozumie zdecydowaną
kluczowe informacje zawarte w
większość kluczowych informacji
przeczytanym tekście (określa
zawartych w przeczytanym tekście
główną myśl tekstu; znajduje w
(określa główną myśl tekstu; znajduje
tekście określone informacje;
w tekście określone informacje;
określa intencje autora tekstu;
określa intencje autora tekstu;
rozpoznaje związki pomiędzy
rozpoznaje związki pomiędzy
poszczególnymi częściami tekstu) i
poszczególnymi częściami tekstu) i
poprawnie:
popełniając nieliczne błędy:

uzupełnia zdania zgodnie z przeczytanym tekstem

dopasowuje zdania do luk w tekście

uzupełnia streszczenie przeczytanego tekstu
Stosując bogaty zakres słownictwa
Popełniając nieliczne błędy
i struktur gramatycznych na
niezakłócające komunikacji i stosując
poziomie zaawansowanym, uczeń
bogaty zakres słownictwa i struktur
konstruuje poprawne pod
gramatycznych na zaawansowanym
względem językowym wypowiedzi
poziomie,
ustne:
uczeń:
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PISANIE

szczegółowo recenzuje książkę, podając informacje na temat ich
gatunku literackiego, akcji, bohaterów

szczegółowo opisuje swoje preferencje i nawyki czytelnicze

swobodnie wypowiada się na temat lektur szkolnych

szczegółowo opisuje korzyści wynikające z czytania książek

z łatwością przedstawia możliwe zakończenie opowiadania

swobodnie wypowiada się na temat elementów dobrej historii

szczegółowo opisuje swoich ulubionych bohaterów literackich z
dzieciństwa

swobodnie wypowiada się na temat skuteczności kampanii
reklamowych wykorzystujących elementy narracji

swobodnie wypowiada się na temat zjawiska literatury
interaktywnej

szczegółowo opisuje przesłanie wybranej historii

z łatwością odgrywa dialog: bierze udział w rozmowie na temat
szczegółów dotyczących organizacji szkolnego konkursu
literackiego, w której odnosi się do podanych kwestii i
szczegółowo je rozwija

swobodnie wypowiada się na temat idei książki do noszenia
z latwością przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku polskim
Uczeń bardzo dobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady dotyczące
dotyczące pisania artykułu i
pisania artykułu. Posługując się
konstruuje poprawne pod
bogatym zakresem słownictwa i
względem językowym wypowiedzi
struktur gramatycznych na
pisemne. Posługując się bogatym
zaawansowanym poziomie oraz
zakresem słownictwa i struktur
popełniając nieliczne błędy
gramatycznych na zaawansowanym niezakłócające komunikacji:
poziomie:


pisze artykuł na temat inspirującego bohatera literackiego i
wpływu postaci literackich na młodych ludzi, w którym
szczegółowo omawia oba elementy tematu i podaje różnorodne
przykłady oraz rozwinięte argumenty

zaawansowanym poziomie,
uczeń:

recenzuje książkę, podając informacje na temat ich gatunku
literackiego, akcji, bohaterów

opisuje swoje preferencje i nawyki czytelnicze

wypowiada się na temat lektur szkolnych

opisuje korzyści wynikające z czytania książek

przedstawia możliwe zakończenie opowiadania

wypowiada się na temat elementów dobrej historii

opisuje swoich ulubionych bohaterów literackich z dzieciństwa

wypowiada się na temat skuteczności kampanii reklamowych
wykorzystujących elementy narracji

wypowiada się na temat zjawiska literatury interaktywnej

opisuje przesłanie wybranej historii

wypowiada się na temat idei książki do noszenia

odgrywa dialog: bierze udział w rozmowie na temat szczegółów
dotyczących organizacji szkolnego konkursu literackiego, w
której odnosi się do podanych kwestii i je rozwija

przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w
języku polskim

Uczeń zna część zasad
dotyczących pisania artykułu.
Popełniając dość liczne błędy, w
tym czasami błędy zakłócające
komunikację, i stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych na
zaawansowanym poziomie:




Uczeń słabo zna zasady dotyczące
pisania artykułu. Popełniając liczne
błędy, w tym błędy zakłócające
komunikację, i stosując ograniczony
zakres zaawansowanego słownictwa
i struktur gramatycznych,
z trudnością:

pisze artykuł na temat inspirującego bohatera literackiego i
wpływu postaci literackich na młodych ludzi, w którym omawia
oba elementy tematu i podaje przykłady oraz argumenty
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w
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ROZWIJANIE
SAMODZIELNOŚCI


Uczeń:







z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku polskim
z łatwością redaguje scenariusz reklamy z elementami narracji
Uczeń:
bardzo swobodnie i

swobodnie i regularnie
regularnie wykorzystuje
wykorzystuje techniki
techniki samodzielnej
samodzielnej pracy nad
pracy nad językiem (np.
językiem (np. korzystanie
korzystanie ze słownika,
ze słownika, prowadzenie
prowadzenie notatek,
notatek, zapamiętywanie
zapamiętywanie nowych
nowych wyrazów,
wyrazów, poprawianie
poprawianie błędów)
błędów)

aktywnie współpracuje w
bardzo aktywnie
grupie
współpracuje w grupie

często i z łatwością stosuje
bardzo często i z dużą
strategie komunikacyjne
łatwością stosuje
(np. domyślanie się
strategie komunikacyjne
znaczenia wyrazów z
(np. domyślanie się
kontekstu, rozumienie
znaczenia wyrazów z
tekstu zawierającego
kontekstu, rozumienie
nieznane słowa i zwroty)
tekstu zawierającego
oraz strategie
nieznane słowa i zwroty)
kompensacyjne (np.
oraz strategie
definicji, parafrazy)
kompensacyjne (np.

posiada rozwiniętą
definicji, parafrazy)
świadomość językową
posiada bardzo
rozwiniętą świadomość
językową


Uczeń:







języku polskim
redaguje scenariusz reklamy z elementami narracji

dość często
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (np.
korzystanie ze
słownika, prowadzenie
notatek,
zapamiętywanie
nowych wyrazów,
poprawianie błędów)
w miarę aktywnie
współpracuje w grupie
dość często stosuje
strategie
komunikacyjne (np.
domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu, rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i
zwroty) oraz strategie
kompensacyjne (np.
definicji, parafrazy)
posiada dość
rozwiniętą świadomość
językową

Uczeń:







niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np.
korzystanie ze słownika,
prowadzenie notatek,
zapamiętywanie nowych
wyrazów, poprawianie
błędów)
z trudnością współpracuje
w grupie
w niewielkim stopniu
stosuje strategie
komunikacyjne (np.
domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu,
rozumienie tekstu
zawierającego nieznane
słowa i zwroty) oraz
strategie kompensacyjne
(np. definicji, parafrazy)
posiada ograniczoną
świadomość językową
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Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik
do języka angielskiego.
Kryteria oceniania
ROZDZIAŁ 1 -CZŁOWIEK
Wiedza i umiejętności wg
podstawy programowej

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

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

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

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

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA
(Znajomość środków
językowych)
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POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

wielokrotny)

językowych (wybór wielokrotny)

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

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

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

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

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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

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

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

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

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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

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

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

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

częściowo przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

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

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

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

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

przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje
sformułowane w języku polskim

Ponadto poprawnie stosując szeroki
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając

Ponadto na ogół poprawnie stosując,
zadowalający zakres słownictwa i
struktury gramatyczne (lub

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

Ponadto, z pomocą nauczyciela, z
trudnością, popełniając liczne błędy
znacznie utrudniające komunikację i
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sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):










POZIOM PODSTAWOWY

SŁUCHANIE

POZIOM ROZSZERZONY

SŁUCHANIE

POZIOM PODSTAWOWY

CZYTANIE

popełniając nieliczne błędy, nie
zakłócające komunikacji):

struktur gramatycznych:

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:

opisuje wygląd zewnętrzny ludzi
mówi o ubraniach noszonych w zależności od pogody czy okazji
opisuje zachowania osób o określonym charakterze
opisuje swoje uczucia i zainteresowania
wypowiada się na temat różnych problemów etycznych
opisuje rożne typy osobowości
wypowiada się na temat oceniania osób na podstawie ich wyglądu, roli pierwszego wrażenia oraz zmian osobowości podczas etapów życia
wypowiada się na temat dokonywania zmian w wyglądzie i chirurgii plastycznej
pyta i odpowiada na pytania związane z modą oraz życiem prywatnym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CZYTANIE

POZIOM PODSTAWOWY

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

POZIOM ROZSZERZONY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

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

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

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

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA
(Znajomość środków
językowych)
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POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

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

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

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

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

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim
Ponadto poprawnie, stosując szeroki
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):







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

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

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

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

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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

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

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

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

częściowo przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

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

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

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

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

przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje
sformułowane w języku polskim

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

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

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

opisuje swoje miejsca zamieszkania
wypowiada się na temat wykonywanych w domu prac
pyta i odpowiada na pytania związane z dzieleniem z kimś mieszkania oraz wynajmowaniem mieszkania
wypowiada się na temat zalet i wad rożnych miejsc zamieszkani
wypowiada się na temat wykonywania w domu różnych prac oraz podziału obowiązków domowych w swoim domu
opisuje pomieszczenia w swoim domu

94





POZIOM PODSTAWOWY

SŁUCHANIE

POZIOM ROZSZERZONY

SŁUCHANIE

POZIOM PODSTAWOWY

CZYTANIE

POZIOM ROZSZERZONY

CZYTANIE

POZIOM PODSTAWOWY

wypowiada się na temat przedmiotów codziennego użytku, które znajdują się w domu oraz kwestii związanych ze zmianą miejsca zamieszkania
wypowiada się na temat cech osób zamieszkujących pokoje przedstawione na ilustracjach oraz utrzymywania porządku w domu
wypowiada się na temat przebywania poza domem, wyjazdów w ramach wymiany oraz miejsc w Polsce, które są warte odwiedzenia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczeń poprawnie stosując szeroki

Uczeń, na ogół poprawnie stosując

Uczeń stosując ograniczony zakres

Uczeń z trudnością, stosując bardzo
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zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze spójną i logiczną wiadomość email dotyczącą pobytu w Anglii,
uwzględniając i szczegółowo
rozwijając podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku
polskim

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

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

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

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

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

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

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

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

Wiedza i umiejętności wg
podstawy programowej

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

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

POZIOM ROZSZERZONY

PISANIE
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POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA
(Znajomość środków
językowych)

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat życia szkoły
oraz rozmowie na temat
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podanycyh kwestii i szczegółowo
je rozwijając,

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

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

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim
Ponadto poprawnie stosując szeroki
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):


















podanycyh kwestii i rozwijając
je,
opisuje ilustrację i udziela
odpowiedzi a na trzy pytania
związane z jej tematyką, a także
logicznie uzasadnia swoje
stanowisko i podaje argumenty
na jego poparcie
wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru nagrody za
osiągnięcia szkolne oraz
dokonuje wyboru preferowanej
formy powtarzania materiału i je
uzasadnia oraz udziela
odpowiedzi na dwa pytania
przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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







podanycyh kwestii i
częściowo je rozwijając
opisuje ilustrację i udziela
nierozwiniętych odpowiedzi
na trzy pytania związane z jej
tematyką,
wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru nagrody za
osiągnięcia szkolne oraz
dokonuje wyboru
preferowanej formy
powtarzania materiału i
częściowo je uzasadnia oraz
udziela niepełnych
odpowiedzi na dwa pytania
częściowo przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

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






imprezy szkolnej), odnosząc się
do niektórych podanycyh
kwestii
opisuje ilustrację i udziela
odpowiedzi a na niektóre
pytania związane z jej tematyką,
wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru nagrody za
osiągnięcia szkolne oraz
dokonuje wyboru preferowanej
formy powtarzania materiału
przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje
sformułowane w języku polskim

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

wypowiada się na temat przedmiotów szkolnych, których warto się uczyć oraz zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczy
opisuje zdobyte nagrody i uzyskane osiągnięcia
opisuje swoje odczucia na temat szkoły oraz wyraża opinię na temat szkół, do których kiedyś uczęszczał
pyta i odpowiada na pytania dotyczące testów i egzaminów szkolnych oraz zadań domowych
wypowiada się na temat swojej szkoły i stosowanych metod nauczania oraz różnych form uczenia się
wypowiada się na temat przygotowania uczniów do matury i motywowania ich do nauki
wypowiada się na temat kar dla uczniów, którzy spóźniają się do szkoły lub wagarują
wypowiada się na temat udziału w zajęciach dodatkowych w szkole oraz nietypowych kursów, które mogłyby zainteresować młodych ludzi
wypowiada się na temat korzystania z doświadczeń innych uczniów oraz na temat przygotowania uczniów do matury i motywowania ich do nauki
wypowiada się na temat uczenia się w dużych grupach oraz preferowanej wielkości grup w szkole
wypowiada się na temat swoich wspomnień związanych z rozpoczęciem nauki w szkole
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POZIOM PODSTAWOWY

SŁUCHANIE

POZIOM ROZSZERZONY

SŁUCHANIE

POZIOM PODSTAWOWY

CZYTANIE

POZIOM ROZSZERZONY

CZYTANIE

POZIOM PODSTAWOWY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczeń stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację:
- pisze miejscami niespójną i
nielogiczną pisze wiadomość na
blogu na temat wizyty w swojej
dawnej szkole, częściowo

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

kwestie
- przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku
polskim

uwzględniając i rozwijając podane
kwestie
- częściowo przekazuje w języku
angielskim informacje
sformułowane w języku polskim

rozwijając niektóre podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje sformułowane w
języku polskim

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

Uczeń, stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur gramatycznych
(lub popełniając sporadyczne błędy
nie zakłócające komunikacji) pisze
spójną i logiczną rozprawkę na temat
zalet i wad podejmowania nauki
języka obcego przez małe dzieci, w
której szczegółowo omawia oba
elementy tematu oraz zachowuje
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy nie zakłócające
komunikacji) pisze w większości
spójną i logiczną rozprawkę na temat
zalet i wad podejmowania nauki
języka obcego przez małe dzieci, w
której omawia oba elementy tematu
oraz zwykle zachowuje właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń, stosując ograniczony
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację pisze miejscami
niespójną i nielogiczną rozprawkę
na temat zalet i wad
podejmowania nauki języka
obcego przez małe dzieci, w której
częściowo omawia oba elementy
tematu i częściowo zachowuje
właściwą formę i styl wypowiedzi

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych, popełniając
liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela
pisze w dużym stopniu niespójną i
nielogiczną rozprawkę na temat
zalet i wad podejmowania nauki
języka obcego przez małe dzieci, w
której omawia niektóre elementy
tematu, w niewielkim stopniu
zachowując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Wiedza i umiejętności wg
podstawy programowej

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

- Uczeń bardzo dobrze zna
podstawowe / dość zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu PRACA i
poprawnie się nim posługuje się:
zawody i związane z nimi czynności,
warunki pracy i zatrudnienia, praca
dorywcza, rynek pracy
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 4
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i
użycia czasów przyszłych (future

- Uczeń dobrze zna i na ogół
poprawnie posługuje się
podstawowym /dość
zaawansowanym słownictwem w
zakresie tematu PRACA: zawody i
związane z nimi czynności, warunki
pracy i zatrudnienia, praca dorywcza,
rynek pracy
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
leksykalne z rozdziału 4
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia

Uczeń częściowo zna podstawowe
/ dość zaawansowane słownictwo
w zakresie tematu PRACA i
posługuje się nim, często
popełniając błędy: zawody i
związane z nimi czynności, warunki
pracy i zatrudnienia, praca
dorywcza, rynek pracy
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z
rozdziału 4
- częściowo zna zasady tworzenia i

Uczeń słabo zna podstawowe / dość
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu PRACA i z trudem
się nim posługuje, popełniając liczne
błędy: zawody i związane z nimi
czynności, warunki pracy i
zatrudnienia, praca dorywcza, rynek
pracy
- popełniając liczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 4
- słabo zna zasady tworzenia i użycia
czasów przyszłych (future simple,

POZIOM ROZSZERZONY

PISANIE

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA
(Znajomość środków
językowych)
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POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

simple, future continuous, future
perfect simple and continuous),
konstrukcji be going to, czasów
present simple and present continuous
w odniesieniu do przyszłości i
poprawnie stosuje je w zdaniach
twierdzących, przeczących i pytaniach
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia sprawdzające znajomość
czasów przyszłych
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (minidialogi,
układanie fragmentów zdań)

czasów przyszłych (future simple,
future continuous, future perfect
simple and continuous), konstrukcji
be going to, czasów present simple
and present continuous w odniesieniu
do przyszłości i na ogół poprawnie
stosuje je w zdaniach twierdzących,
przeczących i pytaniach
- na ogół poprawnie, popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
sprawdzające znajomość czasów
przyszłych
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (minidialogi,
układanie fragmentów zdań)

użycia czasów przyszłych (future
simple, future continuous, future
perfect simple and continuous),
konstrukcji be going to, czasów
present simple and present
continuous w odniesieniu do
przyszłości i często popełniając
błędy stosuje je w zdaniach
twierdzących, przeczących i
pytaniach
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające
znajomość czasów przyszłych
- często popełniając błędy
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego /
bogatego zasobu środków
językowych (minidialogi, układanie
fragmentów zdań)

future continuous, future perfect
simple and continuous), konstrukcji
be going to, czasów present simple
and present continuous w
odniesieniu do przyszłości i
popełniając liczne błędy, stosuje je
w zdaniach twierdzących,
przeczących i pytaniach
- popełniając liczne błędy,
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające
znajomość czasów przyszłych
- popełniając liczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(minidialogi, układanie fragmentów
zdań)

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

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

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

szczegółowo wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego: dokonuje wyboru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje
sformułowane w języku polskim
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wakacyjnej pracy dorywczej i
szczegółowo go uzasadnia oraz
udziela wyczerpujących
odpowiedzi na dwa pytania
przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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










POZIOM PODSTAWOWY

SŁUCHANIE



pytania
przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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



częściowo przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

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

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

wypowiada się na temat planów związanych z roczną przerwą pomiędzy szkołą średnią a studiami,
pyta i odpowiada na pytania związane z pracą oraz wypowiada się na temat pracy, którą wykonywał
opisuje rożne zawody i prace tymczasowe
pyta i odpowiada na pytania dotyczące oczekiwań od przyszłej pracy
wypowiada się na temat roli edukacji w znalezieniu pracy oraz na temat swojego preferowanego zawodu
wypowiada się na temat cech dobrego szefa
przedstawia swoją opinię na temat porzucenia nauki w szkole, aby realizować swoje cele
wypowiada się na temat aplikacji, na które obecnie jest zapotrzebowanie
pyta i odpowiada na pytania związane z pracą w wybranym zawodzie
wypowiada się na temat wykonywania pracy wakacyjnej oraz satysfakcji z wykonywanej pracy

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

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

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

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

SŁUCHANIE

POZIOM PODSTAWOWY

CZYTANIE

POZIOM ROZSZERZONY

CZYTANIE

POZIOM PODSTAWOWY

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

POZIOM ROZSZERZONY

PISANIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczeń, stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur gramatycznych
(lub popełniając sporadyczne błędy

Uczeń na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając

Uczeń, stosując ograniczony
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych i często

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

nie zakłócające komunikacji) pisze
spójny i logiczny artykuł na temat
praktyk zawodowych, w którym
szczegółowo omawia oba elementy
tematu oraz zachowuje właściwą
formę i styl wypowiedzi.

nieliczne błędy nie zakłócające
komunikacji) pisze w większości
spójny i logiczny artykuł na temat
praktyk zawodowych, w którym
omawia oba elementy tematu oraz
zwykle zachowuje właściwą formę i
styl wypowiedzi.

popełniając błędy zakłócające
komunikację pisze miejscami
niespójny i nielogiczny artykuł na
temat praktyk zawodowych, w
którym częściowo omawia oba
elementy tematu i częściowo
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi

liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela
pisze w dużym stopniu niespójny i
nielogiczny artykuł na temat praktyk
zawodowych, w którym omawia
niektóre elementy tematu, w
niewielkim stopniu zachowując
właściwą formę i styl wypowiedzi.
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Wiedza i umiejętności wg
podstawy programowej

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

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

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

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

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA
(Znajomość środków
językowych)
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zdań, słowotwórstwo)
POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

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

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

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

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

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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

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

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

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

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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

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

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

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

częściowo przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

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

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

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

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

przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje
sformułowane w języku polskim
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Ponadto poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy, stosując szeroki
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):













POZIOM PODSTAWOWY

SŁUCHANIE

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

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

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

pyta i odpowiada na pytania związane z etapami życia
wypowiada się na temat relacji rodzinnych i towarzyskich
wypowiada się na temat planów spędzenia wolnego tygodnia oraz na temat różnych opinii dotyczących spędzania czasu wolnego
wypowiada się na temat wydarzeń z życia szkolnego lub rodzinnego
opisuje sytuacje związane z życiem rodzinnym
przedstawia swoją opinię na temat zachowania się w różnych sytuacjach
udziela rad dotyczących problemów osobistych
wypowiada się na temat zjawiska określanego jako phubbing
relacjonuje sytuację, w której musiał liczyć na pomoc przyjaciela
wyraża swoją opinię na temat przyjaźni między osobami przeciwnej płci
wypowiada się na temat ślubów celebrytów, idealnego miejsca na ślub, organizowania wesel oraz wieku osób zawierających małżeństwa
wypowiada się na temat rożnych sentencji dotyczących przyjaźni
wypowiada się na temat spotkań z różnymi członkami bliższej i dalszej rodziny oraz mieszkania z dala od rodziny

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

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

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

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

SŁUCHANIE

POZIOM PODSTAWOWY

CZYTANIE

POZIOM ROZSZERZONY

CZYTANIE

POZIOM PODSTAWOWY

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

POZIOM ROZSZERZONY

PISANIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczeń, stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur gramatycznych
(lub popełniając sporadyczne błędy

Uczeń na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając

Uczeń, stosując ograniczony
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych i często

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

nie zakłócające komunikacji) pisze
spójny i logiczny list do dyrektora
gimnazjum na temat obchodów 50lecia szkoły, w którym szczegółowo
omawia oba elementy tematu oraz
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi.

nieliczne błędy nie zakłócające
komunikacji) pisze w większości
spójny i logiczny list do dyrektora
gimnazjum na temat obchodów 50lecia szkoły, w którym omawia oba
elementy tematu oraz zwykle
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi.

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

liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela
pisze w dużym stopniu niespójny i
nielogiczny list do dyrektora
gimnazjum na temat obchodów 50lecia szkoły, w którym omawia
niektóre elementy tematu, w
niewielkim stopniu zachowując
właściwą formę i styl wypowiedzi.
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Wiedza i umiejętności wg
podstawy programowej

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

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

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

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

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA
(Znajomość środków
językowych)

110

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

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

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

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

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

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim
Ponadto poprawnie stosując szeroki
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):






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

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

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

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

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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

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

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

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

częściowo przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

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

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

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

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

przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje
sformułowane w języku polskim

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

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

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

wypowiada się na temat ulubionych potraw
opisuje swoje typowe posiłki
pyta i odpowiada na pytania związane ze zdrowa dietą
wypowiada się na temat spożywania posiłków w domu i w restauracjach, na temat ulubionych potraw oraz opisuje swoje typowe posiłki
wypowiada się na temat polskich tradycyjnych potraw oraz kuchni i potraw z innych krajów
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POZIOM PODSTAWOWY

SŁUCHANIE

POZIOM ROZSZERZONY

SŁUCHANIE

POZIOM PODSTAWOWY

CZYTANIE

POZIOM ROZSZERZONY

CZYTANIE

wypowiada się na temat swoich zwyczajów żywieniowych
wypowiada się na temat reklam żywności i reklamuje wybrany przez siebie produkt
opisuje alergiczne reakcje na pokarmy oraz wypowiada się na temat pokarmów, wywołujących alergie
pyta i odpowiada na pytania związane z reakcjami alergicznymi, samopoczuciem oraz posiłkami w szkole
wypowiada się na temat posiłków, jakie można przygotować dla osób o różnych preferencjach żywieniowych oraz na temat diet
wypowiada się na temat jedzenia posiłków poza domem oraz popularnych rodzajów restauracji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POZIOM ROZSZERZONY

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych, popełniając
liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela
pisze w dużym stopniu niespójną i
nielogiczną rozprawkę na temat
zakazu sprzedaży niezdrowego
jedzenia w szkołach, w której
omawia niektóre elementy tematu,
w niewielkim stopniu zachowując
właściwą formę i styl wypowiedzi.
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Wiedza i umiejętności wg
podstawy programowej

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

- Uczeń bardzo dobrze zna
podstawowe / dość zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu ZAKUPY
I USŁUGI i poprawnie się nim
posługuje się: rodzaje sklepów i
towary, sprzedawanie i kupowanie,
reklama, korzystanie z usług, środki
płatnicze, banki, ubezpieczenia
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 7
-bardzo dobrze zna zasady użycia
przymiotników, przysłówków oraz
zasady ich stopniowania, a także
zasady użycia, przymiotników i
zaimków dzierżawczych, dopełniacza
saksońskiego ‘s, zaimków
wskazujących, zaimków
nieokreślonych, zaimków each, every,
another, other, the other, both, all,
neither, none, either i stosuje je
poprawnie
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia sprawdzające znajomość
przymiotników, przysłówków i
zaimków
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (tłumaczenie
fragmentów zdań, parafraza zdań)

- Uczeń dobrze zna i na ogół
poprawnie posługuje się
podstawowym /dość
zaawansowanym słownictwem w
zakresie tematu ZAKUPY I USŁUGI:
rodzaje sklepów i towary,
sprzedawanie i kupowanie, reklama,
korzystanie z usług, środki płatnicze,
banki, ubezpieczenia
- na ogół poprawnie, popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
leksykalne z rozdziału 7
- dobrze zna zasady użycia
przymiotników, przysłówków oraz
zasady ich stopniowania, a także
zasady użycia, przymiotników i
zaimków dzierżawczych, dopełniacza
saksońskiego ‘s, zaimków
wskazujących, zaimków
nieokreślonych, zaimków each, every,
another, other, the other, both, all,
neither, none, either i stosuje je na
ogół poprawnie
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
sprawdzające znajomość
przymiotników, przysłówków i
zaimków
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (tłumaczenie
fragmentów zdań, parafraza zdań)

Uczeń częściowo zna podstawowe
/ dość zaawansowane słownictwo
w zakresie tematu ZAKUPY I
USŁUGI i posługuje się nim, często
popełniając błędy: rodzaje
sklepów i towary, sprzedawanie i
kupowanie, reklama, korzystanie z
usług, środki płatnicze, banki,
ubezpieczenia
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z
rozdziału 7
- częściowo zna zasady użycia
przymiotników, przysłówków oraz
zasady ich stopniowania, a także
zasady użycia, przymiotników i
zaimków dzierżawczych,
dopełniacza saksońskiego ‘s,
zaimków wskazujących, zaimków
nieokreślonych, zaimków each,
every, another, other, the other,
both, all, neither, none, either i
stosuje je często popełniając błędy
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające
znajomość przymiotników,
przysłówków i zaimków
- często popełniając błędy
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego /
bogatego zasobu środków
językowych (tłumaczenie
fragmentów zdań, parafraza zdań)

Uczeń słabo zna podstawowe / dość
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ZAKUPY I USŁUGI i z
trudem się nim posługuje,
popełniając liczne błędy: rodzaje
sklepów i towary, sprzedawanie i
kupowanie, reklama, korzystanie z
usług, środki płatnicze, banki,
ubezpieczenia
- popełniając liczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 7
- słabo zna zasady użycia
przymiotników, przysłówków oraz
zasady ich stopniowania, a także
zasady użycia, przymiotników i
zaimków dzierżawczych, dopełniacza
saksońskiego ‘s, zaimków
wskazujących, zaimków
nieokreślonych, zaimków each,
every, another, other, the other,
both, all, neither, none, either i
stosuje je popełniając liczne błędy
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje
ćwiczenia sprawdzające znajomość
przymiotników, przysłówków i
zaimków
-popełniając liczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(tłumaczenie fragmentów zdań,
parafraza zdań)

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA
(Znajomość środków
językowych)
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POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat reklamy
nowego sklepiku szkolnego),
odnosząc się do podanycyh
kwestii i szczegółowo je
rozwijając

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

szczegółowo wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego: dokonuje wyboru
reklamy telewizyjnej produktu i
szczegółowo go uzasadnia oraz
udziela wyczerpujących
odpowiedzi na dwa pytania

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim
Ponadto poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy, stosując szeroki
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):





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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat reklamy
nowego sklepiku szkolnego),
odnosząc się do podanycyh
kwestii i rozwijając je,

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

wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru reklamy
telewizyjnej produktu i go
uzasadnia oraz udziela
odpowiedzi na dwa pytania

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat reklamy
nowego sklepiku szkolnego),
częściowo odnosząc się do
podanycyh kwestii i
częściowo je rozwijając

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

wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru reklamy
telewizyjnej produktu i
częściowo go uzasadnia oraz
udziela niepełnych
odpowiedzi na dwa pytania

częściowo przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat reklamy
nowego sklepiku szkolnego),
odnosząc się do niektórych
podanycyh kwestii

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

wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru reklamy
telewizyjnej produktu

przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje
sformułowane w języku polskim

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

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

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

wypowiada się na temat produktu przyszłości, w który warto zainwestować
wypowiada się na temat znanych marek oraz popularności zakupów wśród nastolatków
wypowiada się na temat technik marketingowych
wypowiada się na temat spędzania czasu w centrach handlowych, zakupów w niedziele i święta oraz prowadzenia własnego sklepu
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POZIOM PODSTAWOWY

SŁUCHANIE

POZIOM ROZSZERZONY

SŁUCHANIE

POZIOM PODSTAWOWY

CZYTANIE

POZIOM ROZSZERZONY

CZYTANIE

POZIOM PODSTAWOWY

pyta i odpowiada na pytania dotyczące robienia zakupów
relacjonuje sytuację związaną ze składaniem reklamacji
opisuje swoją ulubioną reklamę
opisuje sytuację związaną z robieniem zakupów
wypowiada się na temat swojego ulubionego miejsca na zakupy
wypowiada się na temat umiejętności gospodarowania pieniędzmi wśród młodych ludzi
wypowiada się na temat zalet i wad dużych centów handlowych oraz zakupów przez internet
wypowiada się na temat wydawania i oszczędzania pieniędzy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczeń poprawnie stosując szeroki

Uczeń, na ogół poprawnie stosując

Uczeń stosując ograniczony zakres

Uczeń z trudnością, stosując bardzo
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zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze spójną i logiczną wiadomość email temat robienia zakupów,
uwzględniając i szczegółowo
rozwijając podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku
polskim

zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze w większości spójną i logiczną
wiadomość e-mail temat robienia
zakupów, uwzględniając i rozwijając
podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku
polskim

słownictwa i struktur
gramatycznych i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację:
- pisze miejscami niespójną i
nielogiczną wiadomość e-mail
temat robienia zakupów,
częściowo uwzględniając i
rozwijając podane kwestie
- częściowo przekazuje w języku
angielskim informacje
sformułowane w języku polskim

ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych, popełniając
liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela:
- pisze w dużym stopniu niespójną i
chaotyczną wiadomość e-mail temat
robienia zakupów, uwzględniając i
rozwijając niektóre podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje sformułowane w
języku polskim

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

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

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

Uczeń, stosując ograniczony
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację pisze miejscami
niespójny i nielogiczny artykuł
dotyczący filmu na temat zakazu
reklamy adresowanej do dzieci, w
którym częściowo omawia oba
elementy tematu i częściowo
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych, popełniając
liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela
pisze w dużym stopniu niespójny i
nielogiczny artykuł dotyczący filmu
na temat zakazu reklamy
adresowanej do dzieci, w którym
omawia niektóre elementy tematu,
w niewielkim stopniu zachowując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Wiedza i umiejętności wg
podstawy programowej

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

- Uczeń bardzo dobrze zna
podstawowe / dość zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
PODRÓŻOWANIE I TUTYSTYKA i
poprawnie się nim posługuje się:
podróżowanie i środki transportu,

- Uczeń dobrze zna i na ogół
poprawnie posługuje się
podstawowym /dość
zaawansowanym słownictwem w
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I
TURYSTYKA: podróżowanie i środki

Uczeń częściowo zna podstawowe
/ dość zaawansowane słownictwo
w zakresie tematu
PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i
posługuje się nim, często
popełniając błędy: podróżowanie i

Uczeń słabo zna podstawowe / dość
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I
TURYSTYKA i z trudem się nim
posługuje, popełniając liczne błędy:
podróżowanie i środki transportu,

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

POZIOM ROZSZERZONY

PISANIE

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA
(Znajomość środków
językowych)
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POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

informacja turystyczna, baza
noclegowa, wycieczki i zwiedzanie,
wypadki
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 8
-bardzo dobrze zna zasady użycia
przyimków, czasowników frazowych
przechodnich i nieprzechodnich i
stosuje je poprawnie
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia sprawdzające znajomość
przyimków, czasowników frazowych
przechodnich i nieprzechodnich
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (wybór
wielokrotny, słowotwórstwo)

transportu, informacja turystyczna,
baza noclegowa, wycieczki i
zwiedzanie, wypadki
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
leksykalne z rozdziału 8
- dobrze zna zasady użycia
przyimków, czasowników frazowych
przechodnich i nieprzechodnich i
stosuje je na ogół poprawnie
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
sprawdzające znajomość przyimków,
czasowników frazowych
przechodnich i nieprzechodnich
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (wybór
wielokrotny, słowotwórstwo)

środki transportu, informacja
turystyczna, baza noclegowa,
wycieczki i zwiedzanie, wypadki
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z
rozdziału 8
- częściowo zna zasady użycia
przyimków, czasowników
frazowych przechodnich i
nieprzechodnich i stosuje je często
popełniając błędy
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające
znajomość przyimków,
czasowników frazowych
przechodnich i nieprzechodnich
- często popełniając błędy
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego /
bogatego zasobu środków
językowych (wybór wielokrotny,
słowotwórstwo)

informacja turystyczna, baza
noclegowa, wycieczki i zwiedzanie,
wypadki
- popełniając liczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 8
- słabo zna zasady użycia przyimków,
czasowników frazowych
przechodnich i nieprzechodnich i
stosuje je popełniając liczne błędy
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje
ćwiczenia sprawdzające znajomość
przyimków, czasowników frazowych
przechodnich i nieprzechodnich
-popełniając liczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych (wybór
wielokrotny, słowotwórstwo)

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie w biurze podróży oraz
w rozmowie na temat wyjazdu
wakacyjnego), odnosząc się do
podanycyh kwestii i szczegółowo
je rozwijając

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

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie w biurze podróży oraz
w rozmowie na temat wyjazdu
wakacyjnego), odnosząc się do
podanycyh kwestii i rozwijając
je,

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

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie w biurze podróży
oraz w rozmowie na temat
wyjazdu wakacyjnego),
częsciowo odnosząc się do
podanycyh kwestii i
częsciowo je rozwijając

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

wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie w biurze podróży
oraz w rozmowie na temat
wyjazdu wakacyjnego),
odnosząc się do niektórych
podanycyh kwestii

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

wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru nagrody w
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argumenty na jego poparcie
szczegółowo wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego: dokonuje wyboru
nagrody w konkursie i
szczegółowo go uzasadnia oraz
udziela wyczerpujących
odpowiedzi na dwa pytania
przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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










POZIOM PODSTAWOWY

SŁUCHANIE





wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru nagrody w
konkursie i go uzasadnia oraz
udziela odpowiedzi na dwa
pytania
przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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



dokonuje wyboru nagrody w
konkursie i częściowo go
uzasadnia oraz udziela
niepełnych odpowiedzi na
dwa pytania
częściowo przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

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



konkursie
przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje
sformułowane w języku polskim

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

wypowiada się na temat wymarzonych wakacji
reaguje na wypowiedzi dotyczące wakacji
wypowiada się na temat różnych form transportu, wyjazdów ekstremalnych oraz podróżowania
relacjonuje historię podróży, wykorzystując podane podpowiedzi
wypowiada się na temat czynników, które mogą zepsuć wakacje nad morzem
opisuje miejsce, w które warto pojechać oraz miejsca atrakcyjne turystycznie
wypowiada się na temat miejsc, które chciałby odwiedzić oraz miejsc, do których nie chciałby pojechać
wypowiada się na temat Polski jako miejsca atrakcyjnego dla turystów
wypowiada się na temat dobrych i złych stron nocowania pod namiotem oraz w hotelu
wypowiada się na temat swojego najgorszego wyjazdu wakacyjnego oraz wyjazdów zorganizowanych i podróżowania na własną rękę

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

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

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

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

SŁUCHANIE

POZIOM PODSTAWOWY

CZYTANIE

POZIOM ROZSZERZONY

CZYTANIE

POZIOM PODSTAWOWY

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

POZIOM ROZSZERZONY

PISANIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczeń, stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur gramatycznych

Uczeń na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i

Uczeń, stosując ograniczony
zakres słownictwa i struktur

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
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(lub popełniając sporadyczne błędy
nie zakłócające komunikacji) pisze
spójny i logiczny list do biura podróży
na temat zorganizowanych wakacji, w
którym szczegółowo omawia oba
elementy tematu oraz zachowuje
właściwą formę i styl wypowiedzi.

struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy nie zakłócające
komunikacji) pisze w większości
spójny i logiczny list do biura podróży
na temat zorganizowanych wakacji, w
którym omawia oba elementy tematu
oraz zwykle zachowuje właściwą
formę i styl wypowiedzi.

gramatycznych i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację pisze miejscami
niespójny i nielogiczny list do
biura podróży na temat
zorganizowanych wakacji, w
którym częściowo omawia oba
elementy tematu i częściowo
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi

struktur gramatycznych, popełniając
liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela
pisze w dużym stopniu niespójny i
nielogiczny list do biura podróży na
temat zorganizowanych wakacji, w
którym omawia niektóre elementy
tematu, w niewielkim stopniu
zachowując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Wiedza i umiejętności wg
podstawy programowej

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

- Uczeń bardzo dobrze zna
podstawowe / dość zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
KULTURA i poprawnie się nim
posługuje się: dziedziny kultury,
twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w
kulturze, media
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 9
-bardzo dobrze zna zasady użycia
czasowników modalnych: can, could,
must, have to / need to, mustn’t, may

- Uczeń dobrze zna i na ogół
poprawnie posługuje się
podstawowym /dość
zaawansowanym słownictwem w
zakresie tematu KULTURA: dziedziny
kultury, twórcy i ich dzieła,
uczestnictwo w kulturze, media
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
leksykalne z rozdziału 9
- dobrze zna zasady użycia
czasowników modalnych: can, could,
must, have to / need to, mustn’t, may

Uczeń częściowo zna podstawowe
/ dość zaawansowane słownictwo
w zakresie tematu KULTURA i
posługuje się nim, często
popełniając błędy: dziedziny
kultury, twórcy i ich dzieła,
uczestnictwo w kulturze, media
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z
rozdziału 9
- częściowo zna zasady użycia
czasowników modalnych: can,
could, must, have to / need to,

Uczeń słabo zna podstawowe / dość
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu KULTURA i z trudem
się nim posługuje, popełniając liczne
błędy: dziedziny kultury, twórcy i ich
dzieła, uczestnictwo w kulturze,
media
- popełniając liczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 9
- słabo zna zasady użycia
czasowników modalnych: can, could,
must, have to / need to, mustn’t,
may / might, should / ought to / had

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

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA
(Znajomość środków
językowych)
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POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

/ might, should / ought to / had better,
shall, will, dare i stosuje je poprawnie
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia sprawdzające znajomość
czasowników modalnych
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (minidialogi,
tłumaczenie fragmentów zdań)

/ might, should / ought to / had
better, shall, will, dare i stosuje je na
ogół poprawnie
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
sprawdzające znajomość
czasowników modalnych
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (minidialogi,
tłumaczenie fragmentów zdań)

mustn’t, may / might, should /
ought to / had better, shall, will,
dare i stosuje je często popełniając
błędy
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające
znajomość czasowników
modalnych
- często popełniając błędy
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego /
bogatego zasobu środków
językowych (minidialogi,
tłumaczenie fragmentów zdań)

better, shall, will, dare i stosuje je
popełniając liczne błędy
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje
ćwiczenia sprawdzające znajomość
czasowników modalnych
-popełniając liczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(minidialogi, tłumaczenie
fragmentów zdań)

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat wspólnego
spędzenia popołudnia oraz na
temat dni kultury brytyjskiej),
odnosząc się do podanycyh
kwestii i szczegółowo je
rozwijając

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

szczegółowo wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego: dokonuje wyboru
prezentu dla osoby, która będzie
studiować w akademii muzycznej
oraz wyboru warsztatów

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat wspólnego
spędzenia popołudnia oraz na
temat dni kultury brytyjskiej),
odnosząc się do podanycyh
kwestii i rozwijając je

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

wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru prezentu dla
osoby, która będzie studiować w
akademii muzycznej oraz
wyboru warsztatów
artystycznych, a także wyboru
celu, na który zostaną

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat
wspólnego spędzenia
popołudnia oraz na temat dni
kultury brytyjskiej), częsciowo
odnosząc się do podanycyh
kwestii i częsciowo je
rozwijając

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

wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru prezentu
dla osoby, która będzie
studiować w akademii
muzycznej oraz wyboru
warsztatów artystycznych i
częściowo je uzasadnia oraz
udziela niepełnych

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat wspólnego
spędzenia popołudnia oraz na
temat dni kultury brytyjskiej),
odnosząc się do niektórych
podanycyh kwestii

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

wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru prezentu dla
osoby, która będzie studiować
w akademii muzycznej oraz
wyboru warsztatów
artystycznych

przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje
sformułowane w języku polskim
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artystycznych i szczegółowo je
uzasadnia oraz udziela
wyczerpujących odpowiedzi na
dwa pytania
przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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










POZIOM PODSTAWOWY

SŁUCHANIE



przeznaczone fundusze szkolne, i
je uzasadnia oraz udziela
odpowiedzi na dwa pytania
przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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



odpowiedzi na dwa pytania
częściowo przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

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

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

przedstawia swoją opinię na temat filmów i gwiazd filmowych
wypowiada się na temat sławnych ludzi sztuki
przedstawia swoją opinię na temat wypowiedzi dotyczących kultury
wypowiada się na temat obrazów na murach oraz na temat swojego pomysłu na mural w swoim mieście
wypowiada się na temat muzyki, której słucha oraz przedstawia swoją opinię na temat zawodu muzyka
wypowiada się na temat gry na instrumencie muzycznym
wypowiada się na temat książek wartych przeczytania oraz na temat przeczytanej książki lub obejrzanego filmu
wypowiada się na temat treści nowego filmu lub opowiadania
zadaje i odpowiada na pytania związane z rękodziełem, książkami w wersji elektronicznej, sztuki nowoczesnej oraz filmów, książek i dzieł sztuki będących
arcydziełami

Uczeń rozumie niemal wszystkie
informacje zawarte w wysłuchanej
wypowiedzi i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy
zaznacza właściwą odpowiedź spośród
podanych możliwości (Wybór
wielokrotny) oraz wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe (zadanie
Prawda/Fałsz)

Uczeń rozumie większość informacji
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi
i na ogół poprawnie, popełniając
nieliczne błędy, zaznacza właściwą
odpowiedź spośród podanych
możliwości (Wybór wielokrotny) oraz
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe
(zadanie Prawda/Fałsz)

Uczeń rozumie część informacji
zawartych w wysłuchanej
wypowiedzi i, często popełniając
błędy, zaznacza właściwą
odpowiedź spośród podanych
możliwości (Wybór wielokrotny)
oraz wskazuje zdania prawdziwe i
fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz)

Uczeń rozumie niektóre informacje
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i
z trudnością, popełniając liczne
błędy, zaznacza właściwą odpowiedź
spośród podanych możliwości
(Wybór wielokrotny) oraz wskazuje
zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie
Prawda/Fałsz)
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POZIOM ROZSZERZONY

SŁUCHANIE

POZIOM PODSTAWOWY

CZYTANIE

POZIOM ROZSZERZONY

CZYTANIE

POZIOM PODSTAWOWY

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

Uczeń rozumie niemal wszystkie
informacji zawartych w wysłuchanej
wypowiedzi i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy
zaznacza właściwą odpowiedź spośród
podanych możliwości (Wybór
wielokrotny) oraz dopasowuje
wysłuchane wypowiedzi do podanych
zdań (Dobieranie)

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

Uczeń rozumie część informacji
zawartych w wysłuchanej
wypowiedzi, i często popełniając
błędy zaznacza właściwą
odpowiedź spośród podanych
możliwości (Wybór wielokrotny)
oraz dopasowuje wysłuchane
wypowiedzi do podanych zdań
(Dobieranie)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczeń poprawnie stosując szeroki
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze spójne i logiczne listy prywatne
na temat imprezy kulturalnej oraz na
temat programu telewizyjnego o
znanej osobie ze świata showbiznesu,
uwzględniając i szczegółowo
rozwijając podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku
polskim

Uczeń, na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze w większości spójne i logiczne
listy prywatne na temat imprezy
kulturalnej oraz na temat programu
telewizyjnego o znanej osobie ze
świata showbiznesu, uwzględniając i
rozwijając podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku
polskim

Uczeń stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację:
- pisze miejscami niespójne i
nielogiczne listy prywatne na
temat imprezy kulturalnej oraz na
temat programu telewizyjnego o
znanej osobie ze świata
showbiznesu, częściowo
uwzględniając i rozwijając podane
kwestie
- częściowo przekazuje w języku
angielskim informacje

Uczeń z trudnością, stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych, popełniając
liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela:
- pisze w dużym stopniu niespójne i
chaotyczne listy prywatne na temat
imprezy kulturalnej oraz na temat
programu telewizyjnego o znanej
osobie ze świata showbiznesu,
uwzględniając i rozwijając niektóre
podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje sformułowane w
języku polskim
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sformułowane w języku polskim
POZIOM ROZSZERZONY

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

Uczeń, stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur gramatycznych
(lub popełniając sporadyczne błędy
nie zakłócające komunikacji) pisze
spójne i logiczne rozprawki
(przedstawia wady i zalety filmowania
klasycznych arcydzieł oraz wady i
zalety redagowania klasycznych dzieł
literackich, używając współczesnego
języka), w których szczegółowo
omawia oba elementy tematu oraz
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy nie zakłócające
komunikacji) pisze w większości
spójne i logiczne rozprawki
(przedstawia wady i zalety filmowania
klasycznych arcydzieł oraz wady i
zalety redagowania klasycznych dzieł
literackich, używając współczesnego
języka), w których omawia oba
elementy tematu oraz zwykle
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń, stosując ograniczony
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację pisze miejscami
niespójne i nielogiczne rozprawki
(przedstawia wady i zalety
filmowania klasycznych arcydzieł
oraz wady i zalety redagowania
klasycznych dzieł literackich,
używając współczesnego języka), w
których częściowo omawia oba
elementy tematu i częściowo
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych, popełniając
liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela
pisze w dużym stopniu niespójne i
nielogiczne rozprawki (przedstawia
wady i zalety filmowania klasycznych
arcydzieł oraz wady i zalety
redagowania klasycznych dzieł
literackich, używając współczesnego
języka), w których omawia niektóre
elementy tematu, w niewielkim
stopniu zachowując właściwą formę i
styl wypowiedzi.
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Wiedza i umiejętności wg
podstawy programowej

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

- Uczeń bardzo dobrze zna
podstawowe / dość zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu SPORT i
poprawnie się nim posługuje się:
dyscypliny sportu, sporty ekstremalne,
imprezy sportowe, sport wyczynowy
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 10
-bardzo dobrze zna zasady użycia zdań
okolicznikowych przyczyny, skutku,
celu, przyzwolenia i czasu, zdań
przydawkowych ograniczających i
opisujących i stosuje je poprawnie
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia sprawdzające znajomość
zdań złożonych
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (wybór
wielokrotny)

- Uczeń dobrze zna i na ogół
poprawnie posługuje się
podstawowym /dość
zaawansowanym słownictwem w
zakresie tematu SPORT: dyscypliny
sportu, sporty ekstremalne, imprezy
sportowe, sport wyczynowy
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
leksykalne z rozdziału 10
- dobrze zna zasady użycia zdań
okolicznikowych przyczyny, skutku,
celu, przyzwolenia i czasu, zdań
przydawkowych ograniczających i
opisujących i stosuje je na ogół
poprawnie
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
sprawdzające znajomość zdań
złożoych
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (wybór
wielokrotny)

Uczeń częściowo zna podstawowe
/ dość zaawansowane słownictwo
w zakresie tematu SPORT i
posługuje się nim, często
popełniając błędy: dyscypliny
sportu, sporty ekstremalne,
imprezy sportowe, sport
wyczynowy
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z
rozdziału 10
- częściowo zna zasady użycia zdań
okolicznikowych przyczyny, skutku,
celu, przyzwolenia i czasu, zdań
przydawkowych ograniczających i
opisujących i stosuje je często
popełniając błędy
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające
znajomość zdań złożonych
- często popełniając błędy
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego /
bogatego zasobu środków
językowych (wybór wielokrotny)

Uczeń słabo zna podstawowe / dość
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu SPORT i z trudem się
nim posługuje, popełniając liczne
błędy: dyscypliny sportu, sporty
ekstremalne, imprezy sportowe,
sport wyczynowy
- popełniając liczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 10
- słabo zna zasady użycia zdań
okolicznikowych przyczyny, skutku,
celu, przyzwolenia i czasu, zdań
przydawkowych ograniczających i
opisujących i stosuje je popełniając
liczne błędy
- popełniając liczne błędy,
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające
znajomość zdań złożonych
- popełniając liczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych (wybór
wielokrotny)

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat uprawiania

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat uprawiania

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat
uprawiania sportu),

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat uprawiania

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA
(Znajomość środków
językowych)

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

MÓWIENIE
(Tworzenie wypowiedzi
ustnych, Reagowanie ustne,
Przetwarzanie ustne tekstu)
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sportu), odnosząc się do
podanycyh kwestii i szczegółowo
je rozwijając je,

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

szczegółowo wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego: dokonuje wyboru
dodatkowych zajęć sportowych w
szkole i szczegółowo go
uzasadnia oraz udziela
wyczerpujących odpowiedzi na
dwa pytania

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim
Ponadto poprawnie, stosując szeroki
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):



















sportu), odnosząc się do
podanycyh kwestii i rozwijając je
opisuje ilustrację i udziela
odpowiedzi a na trzy pytania
związane z jej tematyką, a także
logicznie uzasadnia swoje
stanowisko i podaje argumenty
na jego poparcie
wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru dodatkowych
zajęć sportowych w szkole i go
uzasadnia oraz udziela
odpowiedzi na dwa pytania
przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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







częsciowo odnosząc się do
podanycyh kwestii i
częściowo je rozwijając
opisuje ilustrację i udziela
nierozwiniętych odpowiedzi
na trzy pytania związane z jej
tematyką,
wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru
dodatkowych zajęć
sportowych w szkole i
częściowo go uzasadnia oraz
udziela niepełnych
odpowiedzi na dwa pytania
częściowo przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

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






sportu), odnosząc się do
niektórych podanycyh kwestii
opisuje ilustrację i udziela
odpowiedzi a na niektóre
pytania związane z jej tematyką,
wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru dodatkowych
zajęć sportowych w szkole
przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje
sformułowane w języku polskim

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

wypowiada się na temat wybranych sportów
wypowiada się na temat niebezpiecznych rodzajów sportu
wypowiada się na temat wydarzenia sportowego, w którym chciałby uczestniczyć lub które chciałby obejrzeć
wypowiada się na temat sportowca, którego ceni oraz znanych rodzeństw w świecie sportu
wypowiada się na temat uprawiania sportów ekstremalnych
wypowiada się na temat stylu życia sportowców
wypowiada się na temat zajęć sportowych w szkole i dostępności obiektów sportowych
wypowiada się na temat znaczenia sportu w swoim życiu
wypowiada się na temat szkolnych zajęć wf, (ulubionych ćwiczeń, częstotliwości tych zajęć)
wypowiada się na temat plusów i minusów kariery sportowej
wypowiada się na temat aktywności sportowej dzieci i młodzieży w Polsce
opisuje zasady nowej gry sportowej
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POZIOM PODSTAWOWY

SŁUCHANIE

POZIOM ROZSZERZONY

SŁUCHANIE

POZIOM PODSTAWOWY

CZYTANIE

POZIOM ROZSZERZONY

CZYTANIE

wypowiada się na temat obejrzanej imprezy sportowej

Uczeń rozumie niemal wszystkie
informacje zawarte w wysłuchanej
wypowiedzi i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi
do podanych zdań (Dobieranie) oraz
zaznacza właściwą odpowiedź spośród
podanych możliwości (Wybór
wielokrotny)

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

Uczeń rozumie część informacji
zawartych w wysłuchanej
wypowiedzi i, często popełniając
błędy, dopasowuje wysłuchane
wypowiedzi do podanych zdań
(Dobieranie) oraz zaznacza
właściwą odpowiedź spośród
podanych możliwości (Wybór
wielokrotny)

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

Uczeń rozumie niemal wszystkie
informacji zawartych w wysłuchanej
wypowiedzi i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi
do podanych zdań (Dobieranie) oraz
zaznacza właściwą odpowiedź spośród
podanych możliwości (Wybór
wielokrotny)

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

Uczeń rozumie część informacji
zawartych w wysłuchanej
wypowiedzi, i często popełniając
błędy dopasowuje wysłuchane
wypowiedzi do podanych zdań
(Dobieranie) oraz zaznacza
właściwą odpowiedź spośród
podanych możliwości (Wybór
wielokrotny)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POZIOM ROZSZERZONY

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

Wiedza i umiejętności wg
podstawy programowej

(Dobieranie)

(Dobieranie)

Uczeń poprawnie stosując szeroki
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze spójne i logiczne wiadomości
na blogu (na temat zawodów
sportowych oraz klubu sportowego),
uwzględniając i szczegółowo
rozwijając podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku
polskim

Uczeń, na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze w większości spójne i logiczne
wiadomości na blogu (na temat
zawodów sportowych oraz klubu
sportowego), uwzględniając i
rozwijając podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku
polskim

Uczeń stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację:
- pisze miejscami niespójne i
nielogiczne wiadomości na blogu
(na temat zawodów sportowych
oraz klubu sportowego), częściowo
uwzględniając i rozwijając podane
kwestie
- częściowo przekazuje w języku
angielskim informacje
sformułowane w języku polskim

Uczeń z trudnością, stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych, popełniając
liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela:
- pisze w dużym stopniu niespójne i
chaotyczne wiadomości na blogu (na
temat zawodów sportowych oraz
klubu sportowego), uwzględniając i
rozwijając niektóre podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje sformułowane w
języku polskim

Uczeń, stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur gramatycznych
(lub popełniając sporadyczne błędy
nie zakłócające komunikacji) pisze
spójny i logiczne artykuły (artykuł na
szkolną stronę internetową dotyczący
dyskusji na temat zajęć sportowych w
szkole oraz artykuł do szkolnej gazetki,
w których opisuje, co warto zmienić w
relacjonowaniu zawodów
sportowych), w których szczegółowo
omawia oba elementy tematu oraz
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy nie zakłócające
komunikacji) pisze w większości
spójne i logiczne artykuły (artykuł na
szkolną stronę internetową dotyczący
dyskusji na temat zajęć sportowych w
szkole oraz artykuł do szkolnej
gazetki, w którym opisuje, co warto
zmienić w relacjonowaniu zawodów
sportowych), w których omawia oba
elementy tematu oraz zwykle
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń, stosując ograniczony
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację pisze miejscami
niespójne i nielogiczne artykuły
(artykuł na szkolną stronę
internetową dotyczący dyskusji na
temat zajęć sportowych w szkole
oraz artykuł do szkolnej gazetki, w
którym opisuje, co warto zmienić
w relacjonowaniu zawodów
sportowych), w których częściowo
omawia oba elementy tematu i
częściowo zachowuje właściwą
formę i styl wypowiedzi

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych, popełniając
liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela
pisze w dużym stopniu niespójne i
nielogiczne artykuły (artykuł na
szkolną stronę internetową
dotyczący dyskusji na temat zajęć
sportowych w szkole oraz artykuł do
szkolnej gazetki, w których opisuje,
co warto zmienić w relacjonowaniu
zawodów sportowych), w których
omawia niektóre elementy tematu,
w niewielkim stopniu zachowując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

OCENA

OCENA

OCENA

OCENA
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POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA
(Znajomość środków
językowych)

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

- Uczeń bardzo dobrze zna
podstawowe / dość zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ZDROWIE i poprawnie się nim
posługuje się: samopoczucie, ciało,
choroby, objawy i ich leczenie, zdrowy
styl życia, niepełnosprawni,
uzależnienia, ochrona zdrowia
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 11
-bardzo dobrze zna zasady użycia zdań
twierdzących, przeczących i pytających
w mowie zależnej, próśb i poleceń w
mowie zależnej i stosuje je poprawnie
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia sprawdzające znajomość
mowy zależnej
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (tłumaczenie
fragmentów zdań, parafraza zdań)

- Uczeń dobrze zna i na ogół
poprawnie posługuje się
podstawowym /dość
zaawansowanym słownictwem w
zakresie tematu ZDROWIE:
samopoczucie, ciało, choroby, objawy
i ich leczenie, zdrowy styl życia,
niepełnosprawni, uzależnienia,
ochrona zdrowia
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
leksykalne z rozdziału 11
- dobrze zna zasady użycia zdań
twierdzących, przeczących i
pytających w mowie zależnej, próśb i
poleceń w mowie zależnej i stosuje je
na ogół poprawnie
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
sprawdzające znajomość mowy
zależnej
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (tłumaczenie
fragmentów zdań, parafraza zdań)

Uczeń częściowo zna podstawowe
/ dość zaawansowane słownictwo
w zakresie tematu ZDROWIE i
posługuje się nim, często
popełniając błędy: samopoczucie,
ciało, choroby, objawy i ich
leczenie, zdrowy styl życia,
niepełnosprawni, uzależnienia,
ochrona zdrowia
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z
rozdziału 11
- częściowo zna zasady użycia zdań
twierdzących, przeczących i
pytających w mowie zależnej,
próśb i poleceń w mowie zależnej i
stosuje je często popełniając błędy
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające
znajomość mowy zależnej
- często popełniając błędy
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego /
bogatego zasobu środków
językowych (tłumaczenie
fragmentów zdań, parafraza zdań)

Uczeń słabo zna podstawowe / dość
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ZDROWIE i z trudem
się nim posługuje, popełniając liczne
błędy: samopoczucie, ciało, choroby,
objawy i ich leczenie, zdrowy styl
życia, niepełnosprawni, uzależnienia,
ochrona zdrowia
- popełniając liczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 11
- słabo zna zasady użycia zdań
twierdzących, przeczących i
pytających w mowie zależnej, próśb i
poleceń w mowie zależnej i stosuje
je popełniając liczne błędy
- popełniając liczne błędy,
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające
znajomość mowy zależnej
- popełniając liczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(tłumaczenie fragmentów zdań,
parafraza zdań)

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

odgrywa rolę (umawia wizytę u
lekarza, bierze udział w rozmowie
na temat projektu dotyczącego
zdrowego stylu życia oraz na

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

odgrywa rolę (umawia wizytę u
lekarza, bierze udział w
rozmowie na temat projektu
dotyczącego zdrowego stylu

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

odgrywa rolę (umawia wizytę
u lekarza, bierze udział w
rozmowie na temat projektu
dotyczącego zdrowego stylu
życia oraz na temat

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

odgrywa rolę (umawia wizytę u
lekarza, bierze udział w
rozmowie na temat projektu
dotyczącego zdrowego stylu
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temat organizacji szkolnego dnia
pomocy niepełnosprawnym),
odnosząc się do podanycyh
kwestii i szczegółowo je
rozwijając

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

szczegółowo wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego: dokonuje wyboru
warsztatów specjalistycznych i
szczegółowo go uzasadnia oraz
udziela wyczerpujących
odpowiedzi na dwa pytania

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim
Ponadto poprawnie stosując szeroki
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):


















życia oraz na temat organizacji
szkolnego dnia pomocy
niepełnosprawnym), odnosząc
się do podanycyh kwestii i
rozwijając je,
opisuje ilustrację i udziela
odpowiedzi a na trzy pytania
związane z jej tematyką, a także
logicznie uzasadnia swoje
stanowisko i podaje argumenty
na jego poparcie
wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru warsztatów
specjalistycznych i go uzasadnia
oraz udziela odpowiedzi na dwa
pytania
przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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







organizacji szkolnego dnia
pomocy niepełnosprawnym),
częsciowo odnosząc się do
podanycyh kwestii i
częsciowo je rozwijając
opisuje ilustrację i udziela
nierozwiniętych odpowiedzi
na trzy pytania związane z jej
tematyką,
wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru warsztatów
specjalistycznych i częściowo
go uzasadnia oraz udziela
niepełnych odpowiedzi na
dwa pytania
częściowo przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

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






życia oraz na temat organizacji
szkolnego dnia pomocy
niepełnosprawnym), odnosząc
się do niektórych podanycyh
kwestii
opisuje ilustrację i udziela
odpowiedzi a na niektóre
pytania związane z jej tematyką,
wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru warsztatów
specjalistycznych
przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje
sformułowane w języku polskim

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

prosi o radę na temat problemu zdrowotnego i udziela jej
wypowiada się na temat zdrowego stylu życia
wypowiada się na temat różnych sposobów na utrzymywanie dobrej kondycji
opisuje stresującą sytuację
wypowiada się na temat stresu i radzenia sobie z nim
wypowiada się na temat medycznych seriali telewizyjnych
opisuje sytuację, w której zemdlał
wypowiada się na temat roli snu
opisuje sposoby radzenia sobie z z przeziębieniem
wypowiada się na temat zawodu lekarza i pielęgniarki
wypowiada się na temat zmian, dzięki którym szpitale byłyby bardziej przyjazne dla chorych i odwiedzających
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POZIOM PODSTAWOWY

SŁUCHANIE

POZIOM ROZSZERZONY

SŁUCHANIE

POZIOM PODSTAWOWY

CZYTANIE

POZIOM ROZSZERZONY

CZYTANIE

przedstawia opinię na temat roli pozytywnego myślenia w walce z chorobą
opisuje sytuację, kiedy ominęło go coś ważnego z powodu choroby

Uczeń rozumie niemal wszystkie
informacje zawarte w wysłuchanej
wypowiedzi i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe
(zadanie Prawda/Fałsz) oraz zaznacza
właściwą odpowiedź spośród
podanych możliwości (Wybór
wielokrotny)

Uczeń rozumie większość informacji
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi
i na ogół poprawnie, popełniając
nieliczne błędy, wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe (zadanie
Prawda/Fałsz) oraz zaznacza właściwą
odpowiedź spośród podanych
możliwości (Wybór wielokrotny)

Uczeń rozumie część informacji
zawartych w wysłuchanej
wypowiedzi i, często popełniając
błędy, wskazuje zdania prawdziwe
i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz)
oraz zaznacza właściwą odpowiedź
spośród podanych możliwości
(Wybór wielokrotny)

Uczeń rozumie niektóre informacje
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i
z trudnością, popełniając liczne
błędy, wskazuje zdania prawdziwe i
fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz
zaznacza właściwą odpowiedź
spośród podanych możliwości
(Wybór wielokrotny)

Uczeń rozumie niemal wszystkie
informacji zawartych w wysłuchanej
wypowiedzi i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi
do podanych zdań (Dobieranie) oraz
zaznacza właściwą odpowiedź spośród
podanych możliwości (Wybór
wielokrotny)

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

Uczeń rozumie część informacji
zawartych w wysłuchanej
wypowiedzi, i często popełniając
błędy dopasowuje wysłuchane
wypowiedzi do podanych zdań
(Dobieranie) oraz zaznacza
właściwą odpowiedź spośród
podanych możliwości (Wybór
wielokrotny)

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

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

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

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

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

Uczeń rozumie niemal wszystkie
informacje zawarte w przeczytanym
tekście i poprawnie lub popełniając

Uczeń rozumie większość informacji
zawartych w przeczytanym tekście i
na ogół poprawnie, popełniając

Uczeń rozumie część informacji
zawartych w przeczytanym tekście
i, często popełniając błędy

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

nieliczne błędy dopasowuje zdania
do luk w tekście tak, aby tworzył
logiczną całość (Dobieranie)

dopasowuje zdania do luk w
tekście tak, aby tworzył logiczną
całość (Dobieranie)

dopasowuje zdania do luk w tekście
tak, aby tworzył logiczną całość
(Dobieranie)

Uczeń poprawnie stosując szeroki
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze spójną i logiczną wiadomość email na temat nieobecności w szkole z
powodu choroby oraz list do kolegi na
temat wprowadzania zmian w stylu
życia, uwzględniając i szczegółowo
rozwijając podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku
polskim

Uczeń, na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze w większości spójną i logiczną
wiadomość e-mail na temat
nieobecności w szkole z powodu
choroby oraz list do kolegi na temat
wprowadzania zmian w stylu życia,
uwzględniając i rozwijając podane
kwestie
- przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku
polskim

Uczeń stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację:
- pisze miejscami niespójną i
nielogiczną wiadomość e-mail na
temat nieobecności w szkole z
powodu choroby oraz list do kolegi
na temat wprowadzania zmian w
stylu życia, częściowo
uwzględniając i rozwijając podane
kwestie
- częściowo przekazuje w języku
angielskim informacje
sformułowane w języku polskim

Uczeń z trudnością, stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych, popełniając
liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela:
- pisze w dużym stopniu niespójną i
chaotyczną wiadomość e-mail na
temat nieobecności w szkole z
powodu choroby oraz list do kolegi
na temat wprowadzania zmian w
stylu życia, uwzględniając i rozwijając
niektóre podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje sformułowane w
języku polskim

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

Uczeń, stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur gramatycznych
(lub popełniając sporadyczne błędy
nie zakłócające komunikacji) pisze
spójne i logiczne listy formalne (list do
dyrektora przychodni oraz do
organizatora kursu,) w których
szczegółowo omawia oba elementy
tematu oraz zachowuje właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy nie zakłócające
komunikacji) pisze w większości
spójne i logiczne listy formalne (list
do dyrektora przychodni oraz do
organizatora kursu), w których
omawia oba elementy tematu oraz
zwykle zachowuje właściwą formę i
styl wypowiedzi.

Uczeń, stosując ograniczony
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację pisze miejscami
niespójne i nielogiczne listy
formalne (list do dyrektora
przychodni oraz do organizatora
kursu), w których częściowo
omawia oba elementy tematu i
częściowo zachowuje właściwą
formę i styl wypowiedzi

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych, popełniając
liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela
pisze w dużym stopniu niespójne i
nielogiczne listy formalne
(list do dyrektora przychodni oraz do
organizatora kursu), w których
omawia niektóre elementy tematu,
w niewielkim stopniu zachowując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Wiedza i umiejętności wg
podstawy programowej

OCENA

OCENA

OCENA

OCENA

POZIOM PODSTAWOWY

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

POZIOM ROZSZERZONY

PISANIE
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POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA
(Znajomość środków
językowych)

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

- Uczeń bardzo dobrze zna
podstawowe / dość zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu NAUKA
I TECHNIKA i poprawnie się nim
posługuje się: dziedziny nauki,
wynalazki i odkrycia; badania
naukowe, korzystanie z urządzeń
technicznych, technologie
informacyjno-komunikacyjne
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 12
-bardzo dobrze zna zasady użycia zdań
warunkowych typu 0, I, II, III oraz zdań
warunkowych mieszanych i stosuje je
poprawnie
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia sprawdzające znajomość
zdań warunkowych
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (uzupełnianie
zdań jednym wyrazem, układanie
fragmentów zdań)

- Uczeń dobrze zna i na ogół
poprawnie posługuje się
podstawowym /dość
zaawansowanym słownictwem w
zakresie tematu NAUKA I TECHNIKA:
dziedziny nauki, wynalazki i odkrycia;
badania naukowe, korzystanie z
urządzeń technicznych, technologie
informacyjno-komunikacyjne
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
leksykalne z rozdziału 12
- dobrze zna zasady użycia zdań
warunkowych typu 0, I, II, III oraz
zdań warunkowych mieszanych i
stosuje je na ogół poprawnie
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
sprawdzające znajomość zdań
warunkowych
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (uzupełnianie
zdań jednym wyrazem, układanie
fragmentów zdań)

Uczeń częściowo zna podstawowe
/ dość zaawansowane słownictwo
w zakresie tematu NAUKA I
TECHNIKA i posługuje się nim,
często popełniając błędy:
dziedziny nauki, wynalazki i
odkrycia; badania naukowe,
korzystanie z urządzeń
technicznych, technologie
informacyjno-komunikacyjne
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z
rozdziału 12
- częściowo zna zasady użycia zdań
warunkowych typu 0, I, II, III oraz
zdań warunkowych mieszanych i
stosuje je często popełniając błędy
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające
znajomość zdań warunkowych
- często popełniając błędy
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego /
bogatego zasobu środków
językowych (uzupełnianie zdań
jednym wyrazem, układanie
fragmentów zdań)

Uczeń słabo zna podstawowe / dość
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu NAUKA I TECHNIKA i
z trudem się nim posługuje,
popełniając liczne błędy: dziedziny
nauki, wynalazki i odkrycia; badania
naukowe, korzystanie z urządzeń
technicznych, technologie
informacyjno-komunikacyjne
- popełniając liczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 12
- słabo zna zasady użycia zdań
warunkowych typu 0, I, II, III oraz
zdań warunkowych mieszanych i
stosuje je popełniając liczne błędy
- popełniając liczne błędy,
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające
znajomość zdań warunkowych
- popełniając liczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(uzupełnianie zdań jednym wyrazem,
układanie fragmentów zdań)

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat rozwoju
technologicznego, a także w
rozmowie kwalifikacyjnej),

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat rozwoju
technologicznego, a także w
rozmowie kwalifikacyjnej),

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat rozwoju
technologicznego, a także w
rozmowie kwalifikacyjnej),
częsciowo odnosząc się do

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat rozwoju
technologicznego, a także w
rozmowie kwalifikacyjnej),
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odnosząc się do podanycyh
kwestii i szczegółowo je
rozwijając

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

szczegółowo wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego: dokonuje wyboru
wynalazku, który zostanie
przedstawiony w prezentacji,
wystawy naukowej, którą
zamierza obejrzeć oraz
materiałów edukacyjnych na
zajęcia geografii i szczegółowo je
uzasadnia oraz udziela
wyczerpujących odpowiedzi na
dwa pytania

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim
Ponadto poprawnie stosując szeroki
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):















odnosząc się do podanycyh
kwestii i rozwijając je,
opisuje ilustrację i udziela
odpowiedzi a na trzy pytania
związane z jej tematyką, a także
logicznie uzasadnia swoje
stanowisko i podaje argumenty
na jego poparcie
wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru wynalazku,
który zostanie przedstawiony w
prezentacji, wystawy naukowej,
którą zamierza obejrzeć oraz
materiałów edukacyjnych na
zajęcia geografii i je uzasadnia
oraz udziela odpowiedzi na dwa
pytania
przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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







podanycyh kwestii i
częsciowo je rozwijając
opisuje ilustrację i udziela
nierozwiniętych odpowiedzi
na trzy pytania związane z jej
tematyką,
wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru wynalazku,
który zostanie przedstawiony
w prezentacji, wystawy
naukowej, którą zamierza
obejrzeć oraz materiałów
edukacyjnych na zajęcia
geografii i częściowo je
uzasadnia oraz udziela
niepełnych odpowiedzi na
dwa pytania
częściowo przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

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






odnosząc się do niektórych
podanycyh kwestii
opisuje ilustrację i udziela
odpowiedzi a na niektóre
pytania związane z jej tematyką,
wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru wynalazku,
który zostanie przedstawiony w
prezentacji, wystawy naukowej,
którą zamierza obejrzeć oraz
materiałów edukacyjnych na
zajęcia geografii
przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje
sformułowane w języku polskim

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

wypowiada się na temat pracy w zawodzie naukowca
wypowiada się na temat najciekawszych i najmniej ciekawych obszarów nauki
opisuje sytuację związaną z awarią techniczną
wypowiada się na temat ważnych wynalazków i uzasadnia wypowiedź
przedstawia swoją opinię na temat przydatności robotów oraz zagrożeń i szans związanych z rozwojem nowych technologii
wypowiada się na temat życia w przyszłości
wypowiada się na temat książek i filmów science fiction
opisuje niedawno zakupione urządzenie
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POZIOM PODSTAWOWY

SŁUCHANIE

POZIOM ROZSZERZONY

SŁUCHANIE

POZIOM PODSTAWOWY

CZYTANIE

POZIOM ROZSZERZONY

CZYTANIE

wypowiada się na temat zmian technologicznych w ciągu najbliższych 100 lat
wypowiada się na temat ilości spędzanego przed komputerem czasu
wypowiada się na temat komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych i komunikacji telefonicznej
wypowiada się na temat programów naukowych w telewizji
opisuje wystawę naukową, którą odwiedził
wypowiada się na temat mało przydatnych wynalazków

Uczeń rozumie niemal wszystkie
informacje zawarte w wysłuchanej
wypowiedzi i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi
do podanych zdań (Dobieranie) oraz
zaznacza właściwą odpowiedź spośród
podanych możliwości (Wybór
wielokrotny)

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

Uczeń rozumie część informacji
zawartych w wysłuchanej
wypowiedzi i, często popełniając
błędy, dopasowuje wysłuchane
wypowiedzi do podanych zdań
(Dobieranie) oraz zaznacza
właściwą odpowiedź spośród
podanych możliwości (Wybór
wielokrotny)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

136

POZIOM PODSTAWOWY

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

POZIOM ROZSZERZONY

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

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

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

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

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

Uczeń, stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur gramatycznych
(lub popełniając sporadyczne błędy
nie zakłócające komunikacji) pisze
spójne i logiczne rozprawki
(przedstawia wady i zalety zezwalania
na korzystanie z komputerów podczas
egzaminów oraz wady i zalety
inwestowania znacznych środków
finansowych w badanie przestrzeni
kosmicznej), w których szczegółowo
omawia oba elementy tematu oraz
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy nie zakłócające
komunikacji) pisze w większości
spójne i logiczne rozprawki,
(przedstawia wady i zalety zezwalania
na korzystanie z komputerów podczas
egzaminów oraz wady i zalety
inwestowania znacznych środków
finansowych w badanie przestrzeni
kosmicznej), w których omawia oba
elementy tematu oraz zwykle
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń, stosując ograniczony
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację pisze miejscami
niespójne i nielogiczne rozprawki,
(przedstawia wady i zalety
zezwalania na korzystanie z
komputerów podczas egzaminów
oraz wady i zalety inwestowania
znacznych środków finansowych w
badanie przestrzeni kosmicznej), w
których częściowo omawia oba
elementy tematu i częściowo
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych, popełniając
liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela
pisze w dużym stopniu niespójne i
nielogiczne rozprawki, (przedstawia
wady i zalety zezwalania na
korzystanie z komputerów podczas
egzaminów oraz wady i zalety
inwestowania znacznych środków
finansowych w badanie przestrzeni
kosmicznej), w których omawia
niektóre elementy tematu, w
niewielkim stopniu zachowując
właściwą formę i styl wypowiedzi.
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Wiedza i umiejętności wg
podstawy programowej

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

- Uczeń bardzo dobrze zna
podstawowe / dość zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu ŚWIAT
PRZYRODY i poprawnie się nim
posługuje się: pogoda i klimat, świat
roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia
środowiska naturalnego, ochrona
środowiska naturalnego, klęski
żywiołowe, przestrzeń kosmiczna
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 13
-bardzo dobrze zna zasady użycia
strony biernej w czasach: present
simple, present continuous, past
simple, present perfect, past perfect,
future simple oraz z czasownikami
modalnymi oraz konstrukcji have
something done i stosuje je poprawnie
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia sprawdzające znajomość
strony biernej
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (minidialogi,
słowotwórstwo)

- Uczeń dobrze zna i na ogół
poprawnie posługuje się
podstawowym /dość
zaawansowanym słownictwem w
zakresie tematu ŚWIAT PRZYRODY:
pogoda i klimat, świat roślin i
zwierząt, krajobraz, zagrożenia
środowiska naturalnego, ochrona
środowiska naturalnego, klęski
żywiołowe, przestrzeń kosmiczna
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
leksykalne z rozdziału 13
- dobrze zna zasady użycia strony
biernej w czasach: present simple,
present continuous, past simple,
present perfect, past perfect, future
simple oraz z czasownikami
modalnymi oraz konstrukcji have
something done i stosuje je na ogół
poprawnie
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
sprawdzające znajomość strony
biernej
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (minidialogi,
słowotwórstwo)

Uczeń częściowo zna podstawowe
/ dość zaawansowane słownictwo
w zakresie tematu ŚWIAT
PRZYRODY i posługuje się nim,
często popełniając błędy: pogoda i
klimat, świat roślin i zwierząt,
krajobraz, zagrożenia środowiska
naturalnego, ochrona środowiska
naturalnego, klęski żywiołowe,
przestrzeń kosmiczna
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z
rozdziału 13
- częściowo zna zasady użycia
strony biernej w czasach: present
simple, present continuous, past
simple, present perfect, past
perfect, future simple oraz z
czasownikami modalnymi oraz
konstrukcji have something done i
stosuje je często popełniając błędy
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające
znajomość strony biernej
- często popełniając błędy
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego /
bogatego zasobu środków
językowych (minidialogi,
słowotwórstwo)

Uczeń słabo zna podstawowe / dość
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ŚWIAT PRZYRODY i z
trudem się nim posługuje,
popełniając liczne błędy: pogoda i
klimat, świat roślin i zwierząt,
krajobraz, zagrożenia środowiska
naturalnego, ochrona środowiska
naturalnego, klęski żywiołowe,
przestrzeń kosmiczna
- popełniając liczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 13
- słabo zna zasady użycia strony
biernej w czasach: present simple,
present continuous, past simple,
present perfect, past perfect, future
simple oraz z czasownikami
modalnymi oraz konstrukcji have
something done i stosuje je
popełniając liczne błędy
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje
ćwiczenia sprawdzające znajomość
strony biernej
-popełniając liczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych (
minidialogi, słowotwórstwo)

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA
(Znajomość środków
językowych)
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POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat warsztatów
dotyczących zmian klimatycznych
na Ziemi), odnosząc się do
podanycyh kwestii i szczegółowo
je rozwijając j

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

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

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim
Ponadto poprawnie stosując szeroki
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):






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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat warsztatów
dotyczących zmian
klimatycznych na Ziemi),
odnosząc się do podanycyh
kwestii i rozwijając je,

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

wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru miejsca na
wycieczkę klasową i go
uzasadnia oraz udziela
odpowiedzi na dwa pytania

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat
warsztatów dotyczących
zmian klimatycznych na
Ziemi), częsciowo odnosząc
się do podanycyh kwestii i
częsciowo je rozwijając

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

wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru miejsca na
wycieczkę klasową i
częściowo go uzasadnia oraz
udziela niepełnych
odpowiedzi na dwa pytania

częściowo przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

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

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

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

odgrywa rolę (bierze udział w
rozmowie na temat warsztatów
dotyczących zmian
klimatycznych na Ziemi),
odnosząc się do niektórych
podanycyh kwestii

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

wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru miejsca na
wycieczkę klasową

przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje
sformułowane w języku polskim

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

pyta i odpowiada na pytania dotyczące klęsk żywiołowych
wypowiada się na temat swojej ulubionej pory roku
wypowiada się na temat różnych pór roku
wypowiada się na temat wpływu pogody na nastrój
wypowiada się na temat możliwości kształtowania pogody przez ludzi
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POZIOM PODSTAWOWY

SŁUCHANIE

POZIOM ROZSZERZONY

SŁUCHANIE

POZIOM PODSTAWOWY

CZYTANIE

POZIOM ROZSZERZONY

CZYTANIE

wypowiada się na temat spacerów w lesie oraz pracy w terenie
wypowiada się na temat metod ochrony środowiska naturalnego
wypowiada się na temat wpływu pogody na nastrój
wypowiada się na temat możliwości kształtowania pogody przez ludzi
opisuje różne zwierzęta
wypowiada się na temat mieszkania na wsi i w mieście
opisuje wycieczkę do pięknego krajobrazowo miejsca

Uczeń rozumie niemal wszystkie
informacje zawarte w wysłuchanej
wypowiedzi i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe
(zadanie Prawda/Fałsz) oraz
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi
do podanych zdań (Dobieranie)

Uczeń rozumie większość informacji
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi
i na ogół poprawnie, popełniając
nieliczne błędy, wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe (zadanie
Prawda/Fałsz) oraz dopasowuje
wysłuchane wypowiedzi do podanych
zdań (Dobieranie)

Uczeń rozumie część informacji
zawartych w wysłuchanej
wypowiedzi i, często popełniając
błędy, wskazuje zdania prawdziwe
i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz)
oraz dopasowuje wysłuchane
wypowiedzi do podanych zdań
(Dobieranie)

Uczeń rozumie niektóre informacje
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i
z trudnością, popełniając liczne
błędy, wskazuje zdania prawdziwe i
fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi
do podanych zdań (Dobieranie)

Uczeń rozumie niemal wszystkie
informacji zawartych w wysłuchanej
wypowiedzi i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi
do podanych zdań (Dobieranie) oraz
zaznacza właściwą odpowiedź spośród
podanych możliwości (Wybór
wielokrotny)

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

Uczeń rozumie część informacji
zawartych w wysłuchanej
wypowiedzi, i często popełniając
błędy dopasowuje wysłuchane
wypowiedzi do podanych zdań
(Dobieranie) oraz zaznacza
właściwą odpowiedź spośród
podanych możliwości (Wybór
wielokrotny)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POZIOM ROZSZERZONY

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

(Dobieranie)

(Dobieranie)

Uczeń poprawnie stosując szeroki
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze spójne i logiczne listy prywatne
(list do kolegi na temat klęski
żywiołowej oraz list na temat
przeprowadzonej akcji charytatywnej),
uwzględniając i szczegółowo
rozwijając podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku
polskim

uczeń, na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze w większości spójne i logiczne
listy prywatne (list do kolegi na
temat klęski żywiołowej oraz list na
temat przeprowadzonej akcji
charytatywnej), uwzględniając i
rozwijając podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku
polskim

Uczeń stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację:
- pisze miejscami niespójne i
nielogiczne listy prywatne (list do
kolegi na temat klęski żywiołowej
oraz list na temat
przeprowadzonej akcji
charytatywnej), częściowo
uwzględniając i rozwijając podane
kwestie
- częściowo przekazuje w języku
angielskim informacje
sformułowane w języku polskim

Uczeń z trudnością, stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych, popełniając
liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela:
- pisze w dużym stopniu niespójne i
chaotyczne listy prywatne (list do
kolegi na temat klęski żywiołowej
oraz list na temat przeprowadzonej
akcji charytatywnej), uwzględniając i
rozwijając niektóre podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje sformułowane w
języku polskim

Uczeń, stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur gramatycznych
(lub popełniając sporadyczne błędy
nie zakłócające komunikacji):
- pisze spójne i logiczne artykuły
(artykuł do gazetki szkolnej na temat
powodzi i odpowiedzialności władz za
brak odpowiedniej ochrony oraz
artykuł na szkolną stronę internetową
na temat demonstracji, wyrażający
opinię na temat tego, jaką politykę w
sprawie opakowań i toreb powinno
prowadzić centrum handlowe), w
których szczegółowo omawia oba
elementy tematu oraz zachowuje
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze w większości spójne i logiczne
artykuły (artykuł do gazetki szkolnej
na temat powodzi i
odpowiedzialności władz za brak
odpowiedniej ochrony oraz artykuł na
szkolną stronę internetową na temat
demonstracji, wyrażający opinię na
temat tego, jaką politykę w sprawie
opakowań i toreb powinno prowadzić
centrum handlowe), w których
omawia oba elementy tematu oraz
zwykle zachowuje właściwą formę i
styl wypowiedzi.

Uczeń, stosując ograniczony
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację:
Pisze miejscami niespójne i
nielogiczne artykuły (artykuł do
gazetki szkolnej na temat powodzi
i odpowiedzialności władz za brak
odpowiedniej ochrony oraz artykuł
na szkolną stronę internetową na
temat demonstracji, wyrażający
opinię na temat tego, jaką politykę
w sprawie opakowań i toreb
powinno prowadzić centrum
handlowe), w których częściowo
omawia oba elementy tematu i
częściowo zachowuje właściwą
formę i styl wypowiedzi

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych, popełniając
liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela
pisze w dużym stopniu niespójne i
nielogiczne artykuły (artykuł do
gazetki szkolnej na temat powodzi i
odpowiedzialności władz za brak
odpowiedniej ochrony oraz artykuł
na szkolną stronę internetową na
temat demonstracji, wyrażający
opinię na temat tego, jaką politykę w
sprawie opakowań i toreb powinno
prowadzić centrum handlowe), w
których omawia niektóre elementy
tematu, w niewielkim stopniu
zachowując właściwą formę i styl
wypowiedzi.
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Wiedza i umiejętności wg
podstawy programowej

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

- Uczeń bardzo dobrze zna
podstawowe / dość zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO i
poprawnie się nim posługuje się:
struktura państwa i urzędy,
organizacje społeczne i
międzynarodowe, konflikty
wewnętrzne i międzynarodowe,
przestępczość, polityka społeczna,
gospodarka
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 14
-bardzo dobrze zna zasady użycia
trybu łączącego (the subjunctive),
inwersji (inwersji stylistycznej oraz
inwersji z it i what, konstrukcji
służących do wyrażania życzeń i
ubolewania (wish / if only; it’s time /
would rather, suppose) i stosuje je
poprawnie
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia sprawdzające znajomość
trybu łączącego, inwersji, konstrukcji
służących do wyrażania życzeń i
ubolewania
- poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (wybór
wielokrotny)

- Uczeń dobrze zna i na ogół
poprawnie posługuje się
podstawowym /dość
zaawansowanym słownictwem w
zakresie tematu PAŃSTWO I
SPOŁECZEŃSTWO: struktura państwa
i urzędy, organizacje społeczne i
międzynarodowe, konflikty
wewnętrzne i międzynarodowe,
przestępczość, polityka społeczna,
gospodarka
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
leksykalne z rozdziału 14
- dobrze zna zasady użycia trybu
łączącego (the subjunctive), inwersji
(inwersji stylistycznej oraz inwersji z it
i what, konstrukcji służących do
wyrażania życzeń i ubolewania (wish /
if only; it’s time / would rather,
suppose) i stosuje je na ogół
poprawnie
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia
sprawdzające znajomość trybu
łączącego, inwersji, konstrukcji
służących do wyrażania życzeń i
ubolewania
- na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (wybór
wielokrotny)

Uczeń częściowo zna podstawowe
/ dość zaawansowane słownictwo
w zakresie tematu PAŃSTWO I
SPOŁECZEŃSTWO i posługuje się
nim, często popełniając błędy:
struktura państwa i urzędy,
organizacje społeczne i
międzynarodowe, konflikty
wewnętrzne i międzynarodowe,
przestępczość, polityka społeczna,
gospodarka
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z
rozdziału 14
- częściowo zna zasady użycia
trybu łączącego (the subjunctive),
inwersji (inwersji stylistycznej oraz
inwersji z it i what, konstrukcji
służących do wyrażania życzeń i
ubolewania (wish / if only; it’s time
/ would rather, suppose)i stosuje je
często popełniając błędy
- często popełniając błędy
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające
znajomość trybu łączącego,
inwersji, konstrukcji służących do
wyrażania życzeń i ubolewania
- często popełniając błędy
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego /
bogatego zasobu środków
językowych (wybór wielokrotny)

Uczeń słabo zna podstawowe / dość
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu PAŃSTWO I
SPOŁECZEŃSTWO i z trudem się nim
posługuje, popełniając liczne błędy:
struktura państwa i urzędy,
organizacje społeczne i
międzynarodowe, konflikty
wewnętrzne i międzynarodowe,
przestępczość, polityka społeczna,
gospodarka
- popełniając liczne błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 14
- słabo zna zasady użycia trybu
łączącego (the subjunctive), inwersji
(inwersji stylistycznej oraz inwersji z
it i what, konstrukcji służących do
wyrażania życzeń i ubolewania (wish
/ if only; it’s time / would rather,
suppose)i stosuje je popełniając
liczne błędy
- popełniając liczne błędy,
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające
znajomość trybu łączącego, inwersji,
konstrukcji służących do wyrażania
życzeń i ubolewania
- popełniając liczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych (wybór
wielokrotny)

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA
(Znajomość środków
językowych)
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POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

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

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

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

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

szczegółowo wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego: dokonuje wyboru
plakatu, który ma zachęcać do
debaty o stanie gospodarki
europejskiej i szczegółowo go
uzasadnia oraz udziela
wyczerpujących odpowiedzi na
dwa pytania

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim
Ponadto poprawnie stosując szeroki
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):

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

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

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

wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru plakatu, który
ma zachęcać do debaty o stanie
gospodarki europejskiej i go
uzasadnia oraz udziela
odpowiedzi na dwa pytania

przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w
języku polskim

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

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

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

wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru plakatu,
który ma zachęcać do debaty
o stanie gospodarki
europejskiej i częściowo go
uzasadnia oraz udziela
niepełnych odpowiedzi na
dwa pytania

częściowo przekazuje w
języku angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

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

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

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

wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru plakatu, który
ma zachęcać do debaty o stanie
gospodarki europejskiej

przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje
sformułowane w języku polskim

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

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

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

SŁUCHANIE

POZIOM ROZSZERZONY

SŁUCHANIE

POZIOM PODSTAWOWY

CZYTANIE

przedstawia swoją opinię na temat działalności organizacji charytatywnych
wypowiada się na temat korzystania z bibliotek
wypowiada się na temat przestępstw i kar
pyta i odpowiada na pytania dotyczące kwestii społecznych oraz polityki
wypowiada się na temat symboliki flag krajów anglojęzycznych
wypowiada się na temat postawy patriotycznej
wypowiada się na temat podejścia młodych ludzi do historii, polityki i ekonomii własnego kraju
opisuje zaprojektowaną przez siebie flagę Polski
wypowiada się na temat swojej reakcji na przedstawione przestępstwa
wypowiada się na temat przestępstwa, które było niedawno relacjonowane w mediach
przedstawia swoją opinię na temat problemu bezdomności i pomocy bezdomnym
wypowiada się na temat agresji wśród młodych ludzi
wypowiada się na temat różnych problemów społecznych, a także polityki i ekonomii

Uczeń rozumie niemal wszystkie
informacje zawarte w wysłuchanej
wypowiedzi i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe
(zadanie Prawda/Fałsz) oraz zaznacza
właściwą odpowiedź spośród
podanych możliwości (Wybór
wielokrotny)

Uczeń rozumie większość informacji
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi
i na ogół poprawnie, popełniając
nieliczne błędy, wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe (zadanie
Prawda/Fałsz) oraz zaznacza właściwą
odpowiedź spośród podanych
możliwości (Wybór wielokrotny)

Uczeń rozumie część informacji
zawartych w wysłuchanej
wypowiedzi i, często popełniając
błędy, wskazuje zdania prawdziwe
i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz)
oraz zaznacza właściwą odpowiedź
spośród podanych możliwości
(Wybór wielokrotny)

Uczeń rozumie niektóre informacje
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i
z trudnością, popełniając liczne
błędy, wskazuje zdania prawdziwe i
fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz
zaznacza właściwą odpowiedź
spośród podanych możliwości
(Wybór wielokrotny)

Uczeń rozumie niemal wszystkie
informacji zawartych w wysłuchanej
wypowiedzi i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi
do podanych zdań (Dobieranie) oraz
zaznacza właściwą odpowiedź spośród
podanych możliwości (Wybór
wielokrotny)

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

Uczeń rozumie część informacji
zawartych w wysłuchanej
wypowiedzi, i często popełniając
błędy dopasowuje wysłuchane
wypowiedzi do podanych zdań
(Dobieranie) oraz zaznacza
właściwą odpowiedź spośród
podanych możliwości (Wybór
wielokrotny)

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

Uczeń rozumie niemal wszystkie
informacje zawarte w przeczytanym
tekście i poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy dopasowuje zdania

Uczeń rozumie większość informacji
zawartych w przeczytanym tekście i
na ogół poprawnie, popełniając
nieliczne błędy dopasowuje zdania

Uczeń rozumie część informacji
zawartych w przeczytanym tekście
i, często popełniając błędy
dopasowuje zdania do luk w

Uczeń rozumie niektóre informacje
zawarte w przeczytanym tekście i, z
trudnością, popełniając liczne błędy
dopasowuje zdania do luk w tekście,
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POZIOM ROZSZERZONY

CZYTANIE

POZIOM PODSTAWOWY

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

POZIOM ROZSZERZONY

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

do luk w tekście, tak aby tworzył
logiczną całość (Dobieranie)

do luk w tekście, tak aby tworzył
logiczną całość (Dobieranie)

tekście, tak aby tworzył logiczną
całość (Dobieranie)

tak aby tworzył logiczną całość
(Dobieranie)

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

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

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

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

Uczeń poprawnie stosując szeroki
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze spójne i logiczne wpisy na
forum internetowym (na temat serialu
dokumentalnego dotyczącego
przestępczości oraz na temat
przestępstwa ulicznego),
uwzględniając i szczegółowo
rozwijając podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku
polskim

uczeń, na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze w większości spójne i logiczne
wpisy na forum internetowym (na
temat serialu dokumentalnego
dotyczącego przestępczości oraz na
temat przestępstwa ulicznego),
uwzględniając i rozwijając podane
kwestie
- przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku
polskim

Uczeń stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację:
- pisze miejscami niespójne i
nielogiczne wpisy na forum
internetowym (na temat serialu
dokumentalnego dotyczącego
przestępczości oraz na temat
przestępstwa ulicznego),
częściowo uwzględniając i
rozwijając podane kwestie
- częściowo przekazuje w języku
angielskim informacje
sformułowane w języku polskim

Uczeń z trudnością, stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych, popełniając
liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela:
- pisze w dużym stopniu niespójne i
chaotyczne wpisy na forum
internetowym (na temat serialu
dokumentalnego dotyczącego
przestępczości oraz na temat
przestępstwa ulicznego),
uwzględniając i rozwijając niektóre
podane kwestie
- przekazuje w języku angielskim
niektóre informacje sformułowane w
języku polskim

Uczeń, stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur gramatycznych
(lub popełniając sporadyczne błędy
nie zakłócające komunikacji):
- pisze spójne i logiczne listy formalne
(list do prezydenta miasta wyrażający
sprzeciw wobec planów likwidacji linii
autobusowej z propozycją innego
sposobu zaoszczędzenia pieniędzy
oraz list do gazetki szkolnej na temat
udziału uczniów w radzie

Uczeń na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze w większości spójne i logiczne
listy formalne (list do prezydenta
miasta wyrażający sprzeciw wobec
planów likwidacji linii autobusowej z
propozycją innego sposobu
zaoszczędzenia pieniędzy oraz list do

Uczeń, stosując ograniczony
zakres słownictwa i struktur
gramatycznych i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację:
pisze miejscami niespójne i
nielogiczne listy formalne (list do
prezydenta miasta wyrażający
sprzeciw wobec planów likwidacji
linii autobusowej z propozycją
innego sposobu zaoszczędzenia

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych, popełniając
liczne błędy znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą nauczyciela
pisze w dużym stopniu niespójne i
nielogiczne listy formalne (list do
prezydenta miasta wyrażający
sprzeciw wobec planów likwidacji
linii autobusowej z propozycją
innego sposobu zaoszczędzenia
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pedagogicznej), w których
szczegółowo omawia oba elementy
tematu oraz zachowuje właściwą
formę i styl wypowiedzi.

gazetki szkolnej na temat udziału
uczniów w radzie pedagogicznej), w
których omawia oba elementy
tematu oraz zwykle zachowuje
właściwą formę i styl wypowiedzi.

pieniędzy oraz list do gazetki
szkolnej na temat udziału uczniów
w radzie pedagogicznej), w których
częściowo omawia oba elementy
tematu i częściowo zachowuje
właściwą formę i styl wypowiedzi

pieniędzy oraz listy do gazetki
szkolnej na temat udziału uczniów w
radzie pedagogicznej), w których
omawia niektóre elementy tematu,
w niewielkim stopniu zachowując
właściwą formę i styl wypowiedzi.
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