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KRYTERIA OCENIANIA AllClear klasa 8, JĘZYK ANGIELSKI       

   

 

 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.  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. Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli jego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania na ocenę bardzo dobrą  oraz 

wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem, dobrowolnie podejmuje dodatkowe prace, np. przeczytanie lektury, wykonanie pomocy 

edukacyjnej dla klasy, udział w konkursach 

 

 

 Szczegółowe kryteria oceny testów do podręcznika (progi procentowe): testów po rozdziale (Unit tests) oraz kartkówek (Short tests)) są  

zgodne z WZO. 
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KRYTERIA OCENIANIA All Clear klasa 8- język angielski 

 

 

1 LIFEESTYLE CHANGES 

ŚR
O
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K
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ĘZ

Y
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E 

SŁOWNICTWO  OCENA BARDZO DOBRA 
 
Uczeo 

OCENA DOBRA 
 
Uczeo 

OCENA DOSTATECZNA 
 

Uczeo 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Uczeo 

Bardzo dobrze zna podstawowe 
słownictwo w zakresie tematów 
ŻYCIE PRYWATNE, CZŁOWIEK oraz 
poprawniei swobodnie się nim 
posługuje 

dobrze zna podstawowe  
słownictwo w zakresie tematów 
ŻYCIE PRYWATNE, CZŁOWIEK 
orazna ogół poprawnie się nim 
posługuje 

częściowo zna podstawowe 
słownictwo w zakresie tematów 
ŻYCIE PRYWATNE, CZŁOWIEK 
i posługuje się nim, często 
popełniając błędy 

słabo zna podstawowe słownictwo 
w zakresie tematów ŻYCIE 
PRYWATNE,CZŁOWIEK i z trudnością 
się nim, posługuje, popełniając 
liczne błędy 
 

 zwroty związane ważnymi wydarzeniami w życiu 

 zwroty określające formy spędzania czasu wolnego 

 czasowniki z przyimkiem 

 zwroty służące do rozmowy o zdjęciach oraz opisywania zdjęd 

GRAMATYKA 
 
 

Bardzo dobrze zna zasady  
tworzenia poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie 
je stosowad w praktyce 

 

dobrze zna zasady tworzenia 
poniższych struktur 
gramatycznychi na ogół poprawnie 
potrafi je stosowad w praktyce 

 

częściowo zna zasady 
tworzeniaponiższych struktur 
gramatycznych i potrafi je stosowad 
w praktyce, często popełniając 
błędy 

 

słabo zna zasady tworzenia 
poniższych struktur gramatycznych 
i z trudnością potrafi je stosowad 
w praktyce, popełniając liczne błędy 

 

 czasypresentsimplei past simpleoraz konstrukcjaused to 

 konstrukcje pytające – pytania o podmiot oraz dopełnienie 

U
M

IE
J

ĘT
N

O
Ś

C
I 

SŁUCHANIE 
 

rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte 
w wysłuchanym tekście(znajduje 
w wypowiedzi określone 

rozumie większośd kluczowych 
informacji zawartych 
w wysłuchanym tekście(znajduje 
w wypowiedzi określone 

rozumie częśd kluczowych 
informacji zawartych 
w wysłuchanym tekście(znajduje 
w wypowiedzi określone 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście(znajduje w wypowiedzi 
określone informacje i określa 
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informacje i określa intencje autora 
wypowiedzi)i poprawnie: 

 

informacje i określa intencje autora 
wypowiedzi)i na ogół poprawnie 
lub popełniając nieliczne błędy: 

informacje i określa intencje autora 
wypowiedzi)i często popełniając 
błędy: 

intencje autora 
wypowiedzi)i z trudnością, 
popełniając liczne błędy: 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

CZYTANIE 
 
 
 
 
 

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

 

rozumie większośd kluczowych 
informacji zawartych 
w przeczytanym tekście (określa 
główną myśl tekstu, określa 
intencje nadawcy tekstu, określa 
kontekst wypowiedzi, znajduje 
w tekście określone informacje, 
rozróżnia formalny i nieformalny 
styl tekstu)i na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy: 

 

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

 

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

 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

 wybiera właściwą odpowiedź 

 uzupełnia zdania brakującymi słowami 
 

MÓWIENIE 
 

Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym  
poziomie uczeo: 

 z łatwością zadaje 
i odpowiada na pytania 
dotyczące ważnych wydarzeo 
w życiu – opowiada 
o czynnościach, 
doświadczeniach 
i wydarzeniach z przeszłości 

 z łatwością odgrywa krótki 
dialog (rozmowa na temat 
zdjęd, opisywanie zdjęd) na 
podstawie podanych 
informacji, wykorzystując 
podane zwroty  

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym 
(lub popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji)uczeo:  

 zadaje i odpowiada na pytania 
dotyczące ważnych wydarzeo 
w życiu – opowiada 
o czynnościach, 
doświadczeniach 
i wydarzeniach z przeszłości 

 odgrywa krótki dialog 
(rozmowa na temat zdjęd, 
opisywanie zdjęd) na 
podstawie podanych 
informacji, wykorzystując 
podane zwroty  

 przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakressłownictwa 
i struktur gramatycznych na 
podstawowym/ bardziej 
zaawansowanym poziomie uczeo:  

 zadaje i prostymi 
zdaniamiodpowiada na 
pytania dotyczące ważnych 
wydarzeo w życiu – opowiada 
o czynnościach, 
doświadczeniach 
i wydarzeniach z przeszłości 

 odgrywa krótki dialog 
(rozmowa na temat zdjęd, 
opisywanie zdjęd) na 
podstawie podanych 
informacji, wykorzystując 
niektóre podane zwroty  

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 zadaje i odpowiada naniektóre 
pytania dotyczące ważnych 
wydarzeo w życiu – opowiada 
o czynnościach, 
doświadczeniach 
i wydarzeniach z przeszłości 

 z trudnościąodgrywa krótki 
dialog (rozmowa na temat 
zdjęd, opisywanie zdjęd) 
odnosząc się do niektórych 
podanych informacji, 
sporadycznie wykorzystując 
podane zwroty  

 z trudnością przekazujew języku 
angielskim niektóreinformacje 
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w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

 

audiowizualnych 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 

zawarte w materiałach 
wizualnych lub audiowizualnych 

 z trudnościąprzekazujew języku 
angielskim niektóreinformacje 
sformułowane w języku 
angielskim 
 

PISANIE 
 

Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym  
poziomie uczeo: 

 pisze spójną 
i logicznąwiadomośd 
w mediach 
społecznościowych, 
uwzględniając podane 
informacje oraz wykorzystując 
podane zwroty nieformalne 

 z łatwościąredagujekilka zdao 
na temat filmu albo książki, 
których akcja dzieje się 
w czasie II Wojny Światowej 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym 
(lub popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji) uczeo:  

 pisze w większości spójną 
i logicznąwiadomośd 
w mediach 
społecznościowych, 
uwzględniając podane 
informacje oraz wykorzystując 
podane zwroty nieformalne 

 redaguje kilka zdao na temat 
filmu albo książki, których 
akcja dzieje się w czasie II 
Wojny Światowej 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakressłownictwa 
i struktur gramatycznych na 
podstawowym poziomie uczeo:  

 pisze miejscami niespójną 
i nielogicznąwiadomośd 
w mediach 
społecznościowychuwzględnia
jąc podane informacje oraz 
wykorzystując 
niektórepodane zwroty 
nieformalne 

 redaguje kilka prostych zdao 
na temat filmu albo książki, 
których akcja dzieje się 
w czasie II Wojny Światowej 

 częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo 

 pisze w dużym stopniu 
niespójnąi chaotycznąwiadomo
śd w mediach 
społecznościowychczęściowo 
uwzględniając podane 
informacje oraz sporadycznie 
wykorzystując podane zwroty 
nieformalne 

 z trudnością redaguje kilka 
prostych zdao na temat filmu 
albo książki, których akcja dzieje 
się w czasie II Wojny Światowej 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

ŚWIADOMOŚĆ 
KULTUROWA 

 posiada szeroką wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (różnice 
i podobieostwa między 
kulturami) 

 posiada 
rozwiniętąświadomośd 

 posiada dośd szeroką wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (różnice 
i podobieostwa między 
kulturami) 

 posiada dośd rozwiniętą 
świadomośd związku między 

 posiada podstawową wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (różnice 
i podobieostwa między 
kulturami) 

 posiada podstawową 
świadomośd związku między 

 posiada ograniczoną wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (różnice 
i podobieostwa między 
kulturami) 

 posiada ograniczoną 
świadomośd związku między 
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związku między kulturą własną 
a obcą (ewakuacja ludności 
cywilnej podczas II Wojny 
Światowej) 

 

kulturą własną a obcą 
(ewakuacja ludności cywilnej 
podczas II Wojny Światowej) 

kulturą własną a obcą 
(ewakuacja ludności cywilnej 
podczas II Wojny Światowej) 

 

kulturą własną a obcą 
(ewakuacja ludności cywilnej 
podczas II Wojny Światowej) 

 

ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚCI 

 zdecydowanie wnosi 
pozytywny wkładw pracę 
grupy  

 posiada rozwiniętą 
świadomośd językową 

 z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 
 

 często wnosi pozytywny 
wkładw pracę grupy  

 posiada świadomośd językową 

 stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 
 

 wnosi pewien wkładw pracę 
grupy  

 posiada ograniczoną 
świadomośd językową 

 czasami stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 bardzo rzadko wnosi 
wkładw pracę grupy 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomośd językową 

 bardzo rzadkostosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się 
znaczenia wyrazów z kontekstu 

 

2 BOOKS 

ŚR
O

D
K

I J
ĘZ

Y
K

O
W

E 

SŁOWNICTWO OCENA BARDZO DOBRA 
 
Uczeo 

OCENA DOBRA 
 
Uczeo 

OCENA DOSTATECZNA 
 
Uczeo 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Uczeo 

Bardzo dobrze zna podstawowe 
słownictwo w zakresie tematów 
KULTURA, CZŁOWIEK, ŻYCIE 
PRYWATNE oraz 
poprawniei swobodnie się nim 
posługuje 

dobrze zna podstawowe 
słownictwo w zakresie KULTURA, 
CZŁOWIEK, ŻYCIE PRYWATNEi na 
ogół poprawnie się nim posługuje: 

Częściowo zna podstawowe 
słownictwo w zakresie tematów 
KULTURA, CZŁOWIEK, ŻYCIE 
PRYWATNEi posługuje się nim, 
często popełniając błędy 

słabo zna podstawowe słownictwo 
w zakresie tematów KULTURA, 
CZŁOWIEK, ŻYCIE 
PRYWATNEi z trudnością się nim, 
posługuje, popełniając liczne błędy 

 nazwy gatunków literackich 

 zwroty służące do rozmowy na temat literatury 

 zwroty służące do pytania o opinię i wyrażania opinii 

 zwroty określające zainteresowania 

 zwroty opisujące czynności życia codziennego 
 

GRAMATYKA Bardzo dobrze zna zasady 
tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie 
je stosowad w praktyce 

 

dobrze zna zasady tworzenia 
poniższych struktur 
gramatycznychi na ogół poprawnie 
potrafi je stosowad w praktyce 

 

częściowo zna zasady 
tworzeniaponiższych struktur 
gramatycznych i potrafi je stosowad 
w praktyce, często popełniając 
błędy 

 

słabo zna zasady tworzenia 
poniższych struktur gramatycznych 
i z trudnością potrafi je stosowad 
w praktyce, popełniając liczne błędy 

 

 czasy past simple,  past continuousi past perfect 
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 określenia czasu stosowane w czasie past perfect 
U

M
IE

JĘ
TN

O
ŚC

I 
SŁUCHANIE rozumie niemal wszystkie 

kluczowe informacje zawarte 
w wysłuchanym tekście(określa 
główną myśl wypowiedzi, znajduje 
w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi)i poprawnie: 

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

rozumie częśd kluczowych 
informacji zawartych 
w wysłuchanym tekście(określa 
główną myśl wypowiedzi, znajduje 
w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi)i często popełniając 
błędy: 

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

 dopasowuje osoby do książek 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 

CZYTANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte 
w przeczytanym tekście (znajduje 
w tekście określone 
informacje)i poprawnie: 
 

rozumie większośd kluczowych 
informacji zawartych 
w przeczytanym tekście (znajduje 
w tekście określone informacje)i na 
ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy: 
 

rozumie częśd kluczowych 
informacji zawartych 
w przeczytanym tekście (znajduje 
w tekście określone 
informacje)i często popełniając 
błędy: 
 

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

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 

MÓWIENIE 
 

Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 z łatwością zadaje 
i odpowiada na pytania 
dotyczące przeczytanej książki 

 z łatwością zadaje 
i odpowiada na pytania 
dotycząceczynności 
wykonywanych w przeszłości 

 krótki dialog (rozmowa na 
temat literatury) na podstawie 
podanych informacji, 
wykorzystując podane zwroty 
(opisywanie upodobao, 
pytanie o opinię oraz jej 
wyrażanie) 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym 
poziomie (lub popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) uczeo:  

 zadaje i odpowiada na pytania 
dotyczące przeczytanej książki 

 zadaje i odpowiada na pytania 
dotyczące czynności 
wykonywanych w przeszłości 

 odgrywa krótki dialog 
(rozmowa na temat literatury) 
na podstawie podanych 
informacji, wykorzystując 
podane zwroty (opisywanie 
upodobao, pytanie o opinię 
oraz jej wyrażanie) 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakressłownictwa 
i struktur gramatycznych na 
podstawowym  poziomie uczeo:  

 zadaje i prostymi zdaniami 
odpowiada na pytania 
dotyczące przeczytanej książki 

 zadaje i prostymi zdaniami 
odpowiada na pytania 
dotyczące czynności 
wykonywanych w przeszłości 

 odgrywa krótki dialog 
(rozmowa na temat literatury) 
na podstawie podanych 
informacji, wykorzystując 
niektóre podane zwroty 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 zadaje i prostymi 
zdaniamiodpowiada na 
niektóre pytania dotyczące 
przeczytanej książki 

 zadaje i prostymi 
zdaniamiodpowiada na 
niektóre pytania dotyczące 
czynności wykonywanych 
w przeszłości 

 z trudnościąodgrywa krótki 
dialog (rozmowa na temat 
literatury) odnosząc się do 
niektórych podanych 



 

7 

kryteria ocenianiaAllClear klasa 8         

 z łatwością wypowiada sięna 
temat preferencji 
czytelniczych nastolatków oraz 
literatury współczesnej 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

 

 wypowiada kilka zdao na 
temat preferencji 
czytelniczych nastolatków oraz 
literatury współczesnej 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

(opisywanie upodobao, 
pytanie o opinię oraz jej 
wyrażanie) 

 wypowiada kilka prostych 
zdao na temat preferencji 
czytelniczych nastolatków oraz 
literatury współczesnej 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 

informacji, sporadycznie 
wykorzystując podane zwroty 
(opisywanie upodobao, pytanie 
o opinię oraz jej wyrażanie) 

 z trudnością wypowiadakilka 
prostych zdaona temat 
preferencji czytelniczych 
nastolatków oraz literatury 
współczesnej 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych lub audiowizualnych 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 

PISANIE 
 

Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwai struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 z łatwością opowiada 
o czynnościach, 
doświadczeniach 
i wydarzeniach z przeszłości 

 pisze spójną i logicznąrecenzję 
książki, uwzględniając podane 
kwestie, a także wykorzystując 
podane zwroty (opisywanie 
książki) 

 z łatwością redaguje kilka 
zdao na temat polskiej pisarki 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym 
poziomie (lub popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji)uczeo:  

 opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach 
i wydarzeniach z przeszłości 

 pisze w większości spójną 
i logicznąrecenzję książki, 
uwzględniając podane 
kwestie, a także wykorzystując 
podane zwroty (opisywanie 
książki) 

 redaguje kilka zdao na temat 
polskiej pisarki 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakressłownictwa 
i struktur gramatycznych na 
podstawowym  poziomie uczeo:  

 prostymi zdaniamiopowiada 
o czynnościach, 
doświadczeniach 
i wydarzeniach z przeszłości 

 pisze miejscami niespójną 
i nielogicznąrecenzję książki, 
uwzględniając podane 
kwestie, a takżewykorzystując 
niektórepodane zwroty 
(opisywanie książki) 

 redaguje kilka prostych zdao 
na temat polskiej pisarki 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo 

 z trudnościąopowiada 
o czynnościach, 
doświadczeniach 
i wydarzeniach z przeszłości 

 pisze w dużym stopniu 
niespójną i chaotycznąrecenzję 
książki, uwzględniając podane 
kwestie, a takżesporadycznie 
wykorzystując podane zwroty 
(opisywanie książki) 

 z trudnościąredaguje kilka 
prostych zdao na temat polskiej 
pisarki 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
sformułowane w języku 
angielskim 
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ŚWIADOMOŚĆ 
KULTUROWA 

 posiada szeroką wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (anglojęzyczne 
pisarki) 

 posiada rozwiniętą 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą (polskie 
pisarki) 

 

 posiada dośd szerokąwiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (anglojęzyczne 
pisarki) 
posiada dośd rozwiniętą 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą ((polskie 
pisarki) 

 posiada podstawowąwiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (anglojęzyczne 
pisarki) 

 posiada podstawową 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą ((polskie 
pisarki) 

 

 posiada ograniczonąwiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (anglojęzyczne 
pisarki) 

 posiada ograniczoną 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą ((polskie 
pisarki) 

 

ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚCI 

 zdecydowanie wnosi 
pozytywny wkładw pracę 
grupy  

 posiada rozwiniętą 
świadomośd językową 

 z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 z łatwością dokonuje 
samooceny 

 często wnosi pozytywny 
wkładw pracę grupy  

 posiada świadomośd językową 

 stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 dokonuje samooceny 

 wnosi pewien wkładw pracę 
grupy  

 posiada ograniczoną 
świadomośd językową 

 czasami stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 w podstawowym 
stopniudokonuje samooceny 

 bardzo rzadko wnosi 
wkładw pracę grupy 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomośd językową 

 bardzo rzadkostosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się 
znaczenia wyrazów z kontekstu 

 z trudnością, w podstawowym 
stopniudokonuje samooceny 

                 3 SAVE THE PLANET 

ŚR
D

O
K

I J
ĘZ

Y
K

O
W

 

SŁOWNICTWO OCENA BARDZO DOBRA 
 
Uczeo 

OCENA DOBRA 
 
Uczeo 

OCENA DOSTATECZNE 
 
Uczeo 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Uczeo 

Bardzo dobrze zna podstawowe 
słownictwo w zakresie tematów 
ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE 
PRYWATNE oraz poprawnie 
i swobodnie się nim posługuje 

dobrze zna podstawowe  
słownictwo w zakresie tematów 
ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE 
PRYWATNEorazna ogół poprawnie 
się nim posługuje 

Częściowo zna podstawowe 
słownictwo w zakresie tematów 
ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE 
PRYWATNEi posługuje się nim, 
często popełniając błędy 

słabozna podstawowe  słownictwo 
w zakresie tematów ŚWIAT 
PRZYRODY, ŻYCIE PRYWATNE 
i z trudnością się nim, posługuje, 
popełniając liczne błędy 

 zwroty związane z zagrożeniami i ochroną środowiska naturalnego 

 zwroty określające czynności życia codziennego i styl życia 

GRAMATYKA Bardzo dobrze zna zasady  
tworzenia poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie 
je stosowad w praktyce 
 

dobrze zna zasady tworzenia 
poniższych struktur 
gramatycznychi na ogół poprawnie 
potrafi je stosowad w praktyce 
 

częściowo zna zasady 
tworzeniaponiższych struktur 
gramatycznych i potrafi je stosowad 
w praktyce, często popełniając 
błędy 

słabo zna zasady tworzenia 
poniższych struktur gramatycznych 
i z trudnością potrafi je stosowad 
w praktyce, popełniając liczne błędy 
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 czas presentperfect 

 określenia czasu stosowane w czasiepresentperfect 
 

U
M

IE
JĘ

TN
O

ŚC
I 

SŁUCHANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte 
w wysłuchanym tekście(określa 
główną myśl wypowiedzi, znajduje 
w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi)i poprawnie: 

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

rozumie częśd kluczowych 
informacji zawartych 
w wysłuchanym tekście(określa 
główną myśl wypowiedzi, znajduje 
w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi)i często popełniając 
błędy: 

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

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

 uzupełnia tekst brakującymi informacjami 
 

CZYTANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte 
w przeczytanym tekście (znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa główną myśl tekstu, układa 
informacje w określonym porządku, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu) 
i poprawnie: 

 

rozumie większośd kluczowych 
informacji zawartych 
w przeczytanym tekście (znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa główną myśl tekstu, układa 
informacje w określonym porządku, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu)i na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy: 
 

rozumie częśd kluczowych 
informacji zawartych 
w przeczytanym tekście (znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa główną myśl tekstu, układa 
informacje w określonym porządku, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu)i często popełniając błędy: 
 

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

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 

MÓWIENIE  
 

Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 z łatwością zadaje 
i odpowiada na pytania 
dotyczące ochrony zasobów 
naturalnychoraz opisuje 
przedmioty i zjawiska 

 z łatwością zadaje 
i odpowiada na pytania 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym 
poziomie (lub popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) uczeo:  

 zadaje i odpowiada na pytania 
dotyczące ochrony zasobów 
naturalnychoraz opisuje 
przedmioty i zjawiska 

 zadaje i odpowiada na pytania 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakressłownictwa 
i struktur gramatycznych na 
podstawowym  poziomie uczeo:  

 zadaje i prostymi zdaniami 
odpowiada na pytania 
dotyczące ochrony zasobów 
naturalnychoraz opisuje 
przedmioty i zjawiska 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 zadaje i prostymi 
zdaniamiodpowiada na 
niektóre pytania dotyczące 
ochrony zasobów 
naturalnychoraz opisuje 
przedmioty i zjawiska 
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dotyczące czynności 
wykonywanych w przeszłości 

 z łatwością odgrywa krótki 
dialog (wymienianie i ustalanie 
ważności argumentów) na 
podstawie podanych 
informacji, wykorzystując 
podane zwroty (wyrażanie 
wagi argumentów) 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

 

dotyczące czynności 
wykonywanych w przeszłości 

 odgrywa krótki dialog 
(wymienianie i ustalanie 
ważności argumentów) na 
podstawie podanych 
informacji, wykorzystując 
podane zwroty (wyrażanie 
wagi argumentów) 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 zadaje i prostymi zdaniami 
odpowiada na pytania 
dotyczące czynności 
wykonywanych w przeszłości 

 odgrywa krótki dialog 
(wymienianie i ustalanie 
ważności argumentów) na 
podstawie podanych 
informacji, wykorzystując 
niektóre podane zwroty 
(wyrażanie wagi argumentów) 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 

 zadaje i prostymi 
zdaniamiodpowiada na 
niektóre pytania dotyczące 
czynności wykonywanych 
w przeszłości 

 z trudnością odgrywa krótki 
dialog (wymienianie i ustalanie 
ważności argumentów) 
odnosząc się do niektórych 
podanych informacji, 
sporadycznie wykorzystując 
podane zwroty (wyrażanie wagi 
argumentów) 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych lub audiowizualnych 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 

PISANIE 
 

Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych napodstawowym  
poziomie uczeo: 

 pisze spójną 
i logicznąrozprawkę 
wyrażającą opinię, 
uwzględniając podane 
kwestie,wykorzystującpodane 
określenia (what’smore, 
furthermore, consequently, as 
a result) 

 z łatwością opisuje miejsca 
i zjawiska; przedstawia fakty 
z przeszłości i teraźniejszości 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych:na podstawowym 
poziomie (lub popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) uczeo:  

 pisze w większości spójną 
i logicznąrozprawkę 
wyrażającą opinię, 
uwzględniając podane 
kwestie, wykorzystującpodane 
określenia  (what’smore, 
furthermore, consequently, as 
a result) 

 opisuje miejsca i zjawiska; 
przedstawia fakty z przeszłości 
i teraźniejszości 

 przekazuje w języku 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakressłownictwa 
i struktur gramatycznych na 
podstawowym  poziomie uczeo:  

 pisze miejscami niespójną 
i nielogicznąrozprawkę 
wyrażającą opinię, 
uwzględniając podane 
kwestie,wykorzystującniektór
e podane określenia 
(what’smore, furthermore, 
consequently, as a result) 

 częściowoopisuje miejsca 
i zjawiska; przedstawia fakty 
z przeszłości i teraźniejszości 

 częściowo przekazuje w języku 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo 

 pisze w dużym stopniu 
niespójną i chaotyczną 
rozprawkę wyrażającą opinię, 
uwzględniając podane 
kwestie,i sporadycznie 
wykorzystując podane 
określenia (what’smore, 
furthermore, consequently, as 
a result) 

 w podstawowym opisuje 
miejsca i zjawiska; przedstawia 
fakty z przeszłości 
i teraźniejszości 
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w języku angielskim angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 w podstawowym 
stopniuprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

ŚWIADOMOŚĆ 
KULTUROWA 

 posiada szeroką wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (organizacje 
chroniące środowisko 
naturalne) 

 posiada rozwiniętą 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 posiada dośd szeroką wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (organizacje 
chroniące środowisko 
naturalne) 

 posiada dośd rozwiniętą 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 posiada podstawową wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (organizacje 
chroniące środowisko 
naturalne) 

 posiada podstawową 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 

 posiada ograniczoną wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (organizacje 
chroniące środowisko 
naturalne) 

 posiada ograniczoną 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 

ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚCI 

 zdecydowanie wnosi 
pozytywny wkładw pracę 
grupy  

 posiada rozwiniętą 
świadomośd językową 

 z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 z łatwością rozumie teksty 
zawierającego nieznane słowa 
i zwroty 

 z łatwością dokonuje 
samooceny 

 z łatwością korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym, 
również za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

 często wnosi pozytywny 
wkładw pracę grupy  

 posiada świadomośd językową 

 stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 

 dokonuje samooceny 

 korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym, również za 
pomocą technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych 

 wnosi pewien wkładw pracę 
grupy  

 posiada ograniczoną 
świadomośd językową 

 niekiedy stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 w podstawowym stopniu 
rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 

 niekiedy dokonuje samooceny 

 w podstawowym stopniu 
korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym, również za 
pomocą technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych 

 bardzo rzadko wnosi 
wkładw pracę grupy 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomośd językową 

 bardzo rzadkostosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się 
znaczenia wyrazów z kontekstu 

 z trudnością, w podstawowym 
stopniurozumie teksty 
zawierającego nieznane słowa 
i zwroty 

 bardzo rzadkodokonuje 
samooceny 

 z trudnością, w podstawowym 
stopniu korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym, 
również za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 

4 FASHION WORLD 

ŚR O
D

K
I 

JĘ
Z

Y
K

O W
E SŁOWNICTWO OCENA BARDZO DOBRA 

 
OCENA DOBRA 
 

OCENA DOSTATECZNE 
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
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Uczeo Uczeo Uczeo Uczeo 

bardzodobrze zna podstawowe 
słownictwo w zakresie 
tematówCZŁOWIEK, ŻYCIE 
PRYWATNE, ZAKUPY I USŁUGI 
i poprawniei swobodnie się nim 
posługuje 

dobrze zna podstawowe  
słownictwo w zakresie 
tematówCZŁOWIEK, ŻYCIE 
PRYWATNE, ZAKUPY I USŁUGIi na 
ogół poprawnie się nim posługuje 

częściowoznapodstawowe  
słownictwo w zakresie 
tematówCZŁOWIEK, ŻYCIE 
PRYWATNE, ZAKUPY I USŁUGI 
i posługuje się nim, często 
popełniając błędy 

słabozna podstawowe słownictwo 
w zakresie tematówCZŁOWIEK, ŻYCIE 
PRYWATNE, ZAKUPY I USŁUGI 
i z trudnością się nim, posługuje, 
popełniając liczne błędy 

 przymiotniki określające wygląd zewnętrzny 

 wyrażenia opisujące styl życia i zwroty określające formy spędzania czasu wolnego 

 czasowniki z przyimkiem związane z ubraniami 

 wyrażenia określające towary i ich cechy 
 

GRAMATYKA bardzodobrze zna zasady 
tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie 
je stosowad  w praktyce 
 

dobrze zna zasady tworzenia 
poniższych struktur 
gramatycznychi na ogół poprawnie 
potrafi je stosowad w praktyce 
 

częściowo zna zasady 
tworzeniaponiższych struktur 
gramatycznych i potrafi je stosowad 
w praktyce, często popełniając 
błędy 
 

słabo zna zasady tworzenia 
poniższych struktur gramatycznych 
i z trudnością potrafi je stosowad 
w praktyce, popełniając liczne błędy 
 

 zdania podrzędnie złożone 

 rzeczowniki złożone z przedrostkiem some, any, no  

 konstrukcje wyrażające przyszłośd 

U
M

IE
JĘ

TN
O

ŚC
I 

 

SŁUCHANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte 
w wysłuchanym tekście(określa 
główną myśl wypowiedzi, określa 
kontekst wypowiedzi, oraz znajduje 
w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi) i poprawnie: 

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

rozumie częśd kluczowych 
informacji zawartych 
w wysłuchanym tekście(określa 
główną myśl wypowiedzi, określa 
kontekst wypowiedzi, oraz znajduje 
w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi),i często popełniając 
błędy: 

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

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
 

CZYTANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte 
w przeczytanym tekście (określa 
główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone informacje, 

rozumie większośd kluczowych 
informacji zawartych 
w przeczytanym tekście (określa 
główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone informacje, 

rozumie częśd kluczowych 
informacji zawartych 
w przeczytanym tekście (określa 
główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone informacje, 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (określa główną myśl tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
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określa kontekst wypowiedzi) 
i poprawnie: 
 

określa kontekst wypowiedzi)i na 
ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy: 
 

określa kontekst 
wypowiedzi)i często popełniając 
błędy: 
 

wypowiedzi),i z trudnością, 
popełniając liczne błędy: 
 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

 poprawia zdania zgodnie z treścią tekstu 
 

MÓWIENIE  
 

Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 z łatwością zadaje 
i odpowiada na pytania 
dotyczące ulubionego stroju 

 z łatwością zadaje 
i odpowiada na pytania 
dotyczące przyszłości 

 z łatwością odgrywa krótki 
dialog (komplementowanie 
i reagowanie na 
komplementy) na podstawie 
podanych informacji, 
wykorzystując podane zwroty 
(komplementy i reakcje na 
komplementy) 

 z łatwościąwypowiada się na 
temat mody 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym 
poziomie (lub popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) uczeo:  

 zadaje i odpowiada na pytania 
dotyczące ulubionego stroju  

 zadaje i odpowiada na pytania 
dotyczące przyszłości 

 odgrywa krótki dialog 
(komplementowanie 
i reagowanie na 
komplementy) na podstawie 
podanych informacji, 
wykorzystując  

 podane zwroty (komplementy 
i reakcje na komplementy) 

 wypowiada kilka zdao na 
temat mody 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakressłownictwa 
i struktur gramatycznych na 
podstawowym poziomie uczeo:  

 zadaje i prostymi zdaniami 
odpowiada na pytania 
dotyczące ulubionego stroju 

 stosując proste zdania, zadaje 
i odpowiada na pytania 
dotyczące przyszłości 

 odgrywa krótki dialog 
(komplementowanie 
i reagowanie na 
komplementy) na podstawie 
podanych informacji, 
wykorzystując niektóre 
podane zwroty (komplementy 
i reakcje na komplementy) 

 wypowiada kilka prostych 
zdao na temat mody 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 zadaje i prostymi 
zdaniamiodpowiada na 
niektóre pytania dotyczące 
ulubionego stroju 

 z trudnością, stosując proste 
zdania, zadaje i odpowiada na 
pytania dotyczące przyszłości 

 z trudnościąodgrywa krótki 
dialog (komplementowanie 
i reagowanie na komplementy) 
odnosząc się do niektórych 
podanych informacji, 
i sporadyczniewykorzystując 
podane zwroty (komplementy 
i reakcje na komplementy) 

 z trudnościąwypowiada kilka 
prostych zdao na temat mody 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych lub audiowizualnych 

 z trudnościąpprzekazujew język
u angielskim 
niektóreinformacje 
sformułowane w języku 
angielskim 
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PISANIE Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 z łatwością redaguje kilka 
zdao na temat obuwia 

 pisze spójne 
i logiczneporównanie siebie 
z inną osobą, uwzględniając 
podane kwestie, 
wykorzystując podane 
wyrażenia (also,although, 
while, whereas) – opisuje 
ludzi, wyraża opinie 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym 
poziomie (lub popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) uczeo:  

 redaguje kilka zdao na temat 
obuwia 

 pisze w większości spójne 
i logiczneporównanie siebie 
z inną osobą, uwzględniając 
podane kwestie, 
wykorzystując podane 
wyrażenia (also,although, 
while, whereas)– opisuje ludzi, 
wyraża opinie 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakressłownictwa 
i struktur gramatycznych 
napodstawowym  poziomie uczeo:  

 redaguje kilka prostych zdao 
na temat obuwia 

 pisze miejscami niespójne 
i nielogiczneporównanie 
siebie z inną osobą, 
uwzględniając podane 
kwestie, wykorzystując 
niektóre podane wyrażenia 
(also,although, while, 
whereas) – opisuje ludzi, 
wyraża opinie 

 częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 z trudnością redaguje kilka zdao 
na temat obuwia  

 pisze w dużym stopniu 
niespójnei chaotyczneporówna
nie siebie z inną osobą, 
uwzględniając podane 
kwestie,i sporadyczniewykorzys
tując podane wyrażenia 
(also,although, while, whereas) 
– opisuje ludzi, wyraża opinie 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskimniektóreinformacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

ŚWIADOMOŚĆ 
KULTUROWA 

 posiada szeroką wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (moda i projektanci 
mody) 

 posiada rozwiniętą 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 posiada dośd szeroką wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (moda i projektanci 
mody) 

 posiada dośd rozwiniętą 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 posiada podstawową wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (moda i projektanci 
mody) 

 posiada podstawową 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 

 posiada ograniczoną wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (moda i projektanci 
mody) 

 posiada ograniczoną 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  
 

 ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚCI 

 zdecydowanie wnosi 
pozytywny wkładw pracę 
grupy  

 posiada rozwiniętą 
świadomośd językową 

 z łatwościądokonuje 
samooceny 

 z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 

 często wnosi pozytywny 
wkładw pracę grupy  

 posiada świadomośd językową 

 dokonuje samooceny 

 stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 rozumie teksty zawierającego 

 wnosi pewien wkładw pracę 
grupy  

 posiada ograniczoną 
świadomośd językową 

 dokonujepodstawowejsamoo
ceny 

 czasami stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 

 bardzo rzadko wnosi 
wkładw pracę grupy 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomośd językową 

 z trudnościądokonuje 
podstawowej samooceny 

 bardzo rzadkostosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się 
znaczenia wyrazów z kontekstu 
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się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 z łatwością rozumie teksty 
zawierającego nieznane słowa 
i zwroty 

 

nieznane słowa i zwroty z kontekstu 

 w podstawowym stopniu 
rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 

 
 
 
 
 
 

 z trudnością, w podstawowym 
stopniurozumie teksty 
zawierającego nieznane słowa 
i zwroty 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 ON THE JOB 

ŚR
O

D
K

I J
ĘZ

Y
K

O
W

E 

SŁOWNICTWO OCENA BARDZO DOBRA 
 
Uczeo 

OCENA DOBRA 
 
Uczeo 

OCENA DOSTATECZNA 
 
Uczeo 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Uczeo 

bardzodobrze zna podstawowe  
słownictwo w zakresie tematów 
PRACA, ŻYCIE PRYWATNE, 
EDUKACJA, 
CZŁOWIEKi poprawniei swobodnie 
się nim posługuje 

dobrze zna podstawowe  
słownictwo w zakresie tematów 
PRACA, ŻYCIE PRYWATNE, 
EDUKACJA, CZŁOWIEKi na ogół 
poprawnie się nim posługuje 

częściowo zna podstawowe 
słownictwo w zakresie tematów 
PRACA, ŻYCIE PRYWATNE, 
EDUKACJA, CZŁOWIEKi posługuje 
się nim, często popełniając błędy 

słabo zna podstawowe  słownictwo 
w zakresie tematów PRACA, ŻYCIE 
PRYWATNE, EDUKACJA, 
CZŁOWIEKi z trudnością się nim, 
posługuje, popełniając liczne błędy 

 zwroty związane z pracą zarobkową (ubieganie się o pracę, warunki pracy, czasowniki związane z pracą) 

 zwroty określające formy spędzania czasu wolnego i styl życia  

 wyrażenia związane z określaniem przedmiotów szkolnych i życiem szkoły 

 wyrażenia związane z określaniem danych personalnych, zainteresowao oraz cech charakteru 
 

GRAMATYKA Bardzo dobrze zna zasady 
tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie 
je stosowad  w praktyce 
 

dobrze zna zasady tworzenia 
poniższych struktur 
gramatycznychi na ogół poprawnie 
potrafi je stosowad w praktyce 
 

częściowo zna zasady 
tworzeniaponiższych struktur 
gramatycznych i potrafi je stosowad 
w praktyce, często popełniając 
błędy 
 

słabo zna zasady tworzenia 
poniższych struktur gramatycznych 
i z trudnością potrafi je stosowad 
w praktyce, popełniając liczne błędy 
 

 pierwszyi drugi okres warunkowy 

 rzeczowniki odczasownikowe oraz formy bezokolicznikowe czasownika 

U
M

I

EJ
ĘT

N
O

Ś
C

I SŁUCHANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte 
w wysłuchanym tekście(określa 

rozumie większośd kluczowych 
informacji zawartych 
w wysłuchanym tekście(określa 

rozumie częśd kluczowych 
informacji zawartych 
w wysłuchanym tekście(określa 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście(określa główną myśl 
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główną myśl wypowiedzi, znajduje 
w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi)i poprawnie: 

główną myśl wypowiedzi, znajduje 
w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi)i na ogół poprawnie 
lub popełniając nieliczne błędy: 
 

główną myśl wypowiedzi, znajduje 
w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi)i często popełniając 
błędy: 

wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi 
określone informacje, określa 
intencje autora 
wypowiedzi)i z trudnością, 
popełniając liczne błędy: 
 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
 

CZYTANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte 
w przeczytanym tekście (określa 
główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone informacje, 
rozróżnia formalny i nieformalny 
styl tekstu)i poprawnie: 
 

rozumie większośd kluczowych 
informacji zawartych 
w przeczytanym tekście (określa 
główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone informacje, 
rozróżnia formalny i nieformalny 
styl tekstu)i na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy: 
 

rozumie częśd kluczowych 
informacji zawartych 
w przeczytanym tekście (określa 
główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone informacje, 
rozróżnia formalny i nieformalny 
styl tekstu)i często popełniając 
błędy: 
 

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

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

 dopasowuje opisy do fragmentów tekstu 
 

 

MÓWIENIE  
 

Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym  
poziomie uczeo: 

 z łatwościązadaje i odpowiada 
na pytania dotyczące 
podejmowania pracy 

 z łatwością odgrywa krótki 
dialog (praca oraz ocena 
sytuacji) na podstawie 
podanych informacji, 
wykorzystującpodane zwroty 
(dokonywanie oceny sytuacji) 

 z łatwością wypowiada się na 
temat swojej postawy wobec 
wydawania i oszczędzania 
pieniędzy 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym 
poziomie (lub popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) uczeo:  

 zadaje i odpowiada na pytania 
dotyczące podejmowania 
pracy 

 odgrywa krótki dialog (praca 
oraz ocena sytuacji) na 
podstawie podanych 
informacji, wykorzystując 
podane zwroty (dokonywanie 
oceny sytuacji) 

 wypowiada kilka zdao na 
temat swojej postawy wobec 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakres słownictwa 
i struktur gramatycznych 
napodstawowym  poziomie uczeo:  

 zadaje i prostymi zdaniami 
odpowiada na pytania 
dotyczące podejmowania 
pracy 

 odgrywa krótki dialog (praca 
oraz ocena sytuacji) na 
podstawie podanych 
informacji, wykorzystując 
niektóre podane zwroty 
(dokonywanie oceny sytuacji) 

 wypowiada kilka prostych 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 zadaje i prostymi 
zdaniamiodpowiada na 
niektóre pytania dotyczące 
podejmowania pracy 

 z trudnościąodgrywa krótki 
dialog (praca oraz ocena 
sytuacji) odnosząc się do 
niektórych podanych 
informacji, sporadycznie 
wykorzystując podane zwroty 
(dokonywanie oceny sytuacji) 

 z trudnością wypowiada kilka 
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 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

 

wydawania i oszczędzania 
pieniędzy 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

zdao na temat swojej postawy 
wobec wydawania 
i oszczędzania pieniędzy 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 

prostych zdao na temat swojej 
postawy wobec wydawania 
i oszczędzania pieniędzy 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych lub audiowizualnych 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 

PISANIE Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym  
poziomie uczeo: 

 pisze spójny i logicznylist 
motywacyjny, uwzględniając 
podane kwestie, a także 
wykorzystującpodane zwroty 
typowe dla listu 
motywacyjnego; opowiada 
o czynnościach, 
doświadczeniach 
i wydarzeniach z przeszłości; 
stosuje formalny lub 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym 
poziomie (lub popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) uczeo:  

 pisze w większości spójny 
i logicznylist motywacyjny, 
uwzględniając podane 
kwestie, 
a takżewykorzystującpodane 
zwroty typowe dla listu 
motywacyjnego; opowiada 
o czynnościach, 
doświadczeniach 
i wydarzeniach z przeszłości; 
stosuje formalny lub 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające komunikację 
i stosując zadowalający zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych napodstawowym  
poziomie uczeo:  

 pisze miejscami niespójny 
i nielogicznylist motywacyjny, 
uwzględniając podane 
kwestie, a także 
wykorzystującniektóre 
podane zwroty typowe dla 
listu motywacyjnego; 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach 
i wydarzeniach z przeszłości; 
stosuje formalny lub 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji 

 częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo 

 pisze w dużym stopniu 
niespójny i chaotyczny list 
motywacyjny, uwzględniając 
podane kwestie, a także 
sporadyczniewykorzystującpod
ane zwroty typowe dla listu 
motywacyjnego; opowiada 
o czynnościach, 
doświadczeniach 
i wydarzeniach z przeszłości; 
stosuje formalny lub 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji 

 z trudnością przekazuje 
w języku angielskim niektóre 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

ŚWIADOMOŚĆ 
KULTUROWA 

 posiada szeroką wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (wyjątkowe oferty 

 posiada dośd szeroką wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (wyjątkowe oferty 

 posiada podstawową wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (wyjątkowe oferty 

 posiada ograniczoną wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (wyjątkowe oferty 
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pracy, znane instytucje 
finansowe) 

 posiada rozwiniętą 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

pracy, znane instytucje 
finansowe) 

 posiada dośd rozwiniętą 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

pracy, znane instytucje 
finansowe) 

 posiada podstawową 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 

pracy, znane instytucje 
finansowe) 

 posiada ograniczoną 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 

ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚCI 

 zdecydowanie wnosi 
pozytywny wkładw pracę 
grupy  

 posiada rozwiniętą 
świadomośd językową 

 z łatwościądokonuje 
samooceny 

 z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 z łatwością rozumie teksty 
zawierającego nieznane słowa 
i zwroty 

 często wnosi pozytywny 
wkładw pracę grupy  

 posiada świadomośd językową 

 dokonuje samooceny 

 stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 

 wnosi pewien wkład w pracę 
grupy  

 posiada ograniczoną 
świadomośd językową 

 dokonujepodstawowejsamoo
ceny 

 niekiedy stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 w podstawowym stopniu 
rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 

 bardzo rzadko wnosi 
wkładw pracę grupy 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomośd językową 

 z trudnościądokonuje 
podstawowej samooceny 

 bardzo rzadkostosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się 
znaczenia wyrazów z kontekstu 

 z trudnością, w podstawowym 
stopniurozumie teksty 
zawierającego nieznane słowa 
i zwroty 

6 IT’S A CRIME 

ŚR
R

O
D

K
I J

ĘZ
Y

K
O

W
E 

SŁOWNICTWO OCENA BARDZO DOBRA 
 
Uczeo 

OCENA DOBRA 
 
Uczeo 

OCENA DOSTATECZNA 
 
Uczeo 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Uczeo 

Bardzo dobrze zna podstawowe  
słownictwo w zakresie tematów 
ŻYCIE SPOŁECZNE, ŚWIAT 
PRZYRODY, ŻYCIE PRYWATNE, 
KULTURAoraz 
poprawniei swobodnie się nim 
posługuje 

dobrze zna podstawowe  
słownictwo w zakresie tematów 
ŻYCIE SPOŁECZNE, ŚWIAT 
PRZYRODY, ŻYCIE PRYWATNE, 
KULTURAorazna ogół poprawnie 
się nim posługuje 

częściowo zna podstawowe 
słownictwo w zakresie tematów 
ŻYCIE SPOŁECZNE, ŚWIAT 
PRZYRODY, ŻYCIE PRYWATNE, 
KULTURAi posługuje się nim, często 
popełniając błędy 

słabo zna podstawowe  słownictwo 
w zakresie tematów ŻYCIE 
SPOŁECZNE, ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE 
PRYWATNE, KULTURAi z trudnością 
się nim, posługuje, popełniając 
liczne błędy 

 czasowniki związane z przestępczością 

 nazwy przestępstw oraz przestępców 

 zwroty służące do opisu przestępstwa 

 nazwy zwierząt, wyrażenia związane z zagrożeniami i ochroną środowiska naturalnego 

 zwroty związane z czynnościami życia codziennego 

 wyrażenia określające twórców kultury i ich dzieła 
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GRAMATYKA Bardzo dobrze zna zasady  
tworzenia poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie 
je stosowad  w praktyce 

dobrze zna zasady tworzenia 
poniższych struktur 
gramatycznychi na ogół poprawnie 
potrafi je stosowad w praktyce 
 

częściowo zna zasady 
tworzeniaponiższych struktur 
gramatycznych i potrafi je stosowad 
w praktyce, często popełniając 
błędy 
 

słabo zna zasady tworzenia 
poniższych struktur gramatycznych 
i z trudnością potrafi je stosowad 
w praktyce, popełniając liczne błędy 
 

 czasowniki modalnewyrażające wnioskowanie (may, might, could) 

 trzeciokres warunkowy 
 

U
M

IE
JĘ

TN
O

ŚC
I 

SŁUCHANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte 
w wysłuchanym tekście(określa 

główną myśl wypowiedzi, znajduje 

w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi)i poprawnie: 

rozumie większośd kluczowych 
informacji zawartych 
w wysłuchanym tekście(określa 

główną myśl wypowiedzi, znajduje 

w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi)i na ogół poprawnie 
lub popełniając nieliczne błędy: 
 

rozumie częśd kluczowych 
informacji zawartych 
w wysłuchanym tekście(określa 

główną myśl wypowiedzi, znajduje 

w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi)i często popełniając 
błędy: 

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

wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi 

określone informacje, określa 
intencje autora 
wypowiedzi)i z trudnością, 
popełniając liczne błędy: 
 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

 wskazuje prawidłową odpowiedź 

CZYTANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte 
w przeczytanym tekście (określa 
główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone 
informacje)i poprawnie: 
 

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

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

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

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
 

MÓWIENIE  Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 z łatwością zadaje 
i odpowiada na pytania 
dotyczące przestępstw 

 z łatwością wymienia kilka 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym 
poziomie (lub popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) uczeo:  

 zadaje i odpowiada na pytania 
dotyczące przestępstw 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakressłownictwa 
i struktur gramatycznych 
napodstawowym / bardziej 
zaawansowanym poziomie uczeo:  

 zadaje i prostymi zdaniami 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 zadaje i prostymi 
zdaniamiodpowiada na 
niektóre pytania dotyczące 
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przestępstw, które stanowią 
problem w jego okolicy 

 z łatwością odgrywa krótki 
dialog (opis przestępstwa) na 
podstawie podanych 
informacji, wykorzystując 
podane zwroty; 
z łatwościąopisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska; opowiada 
o wydarzeniach z przeszłości; 
wyraża uczucia i emocje 

 z łatwością wypowiada się na 
temat polskiego prawa 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

 

 wymienia kilka przestępstw, 
które stanowią problem 
w jego okolicy 

 odgrywa krótki dialog (opis 
przestępstwa) na podstawie 
podanych informacji, 
wykorzystując podane zwroty; 
opisuje ludzi, miejsca 
i zjawiska; opowiada 
o wydarzeniach z przeszłości; 
wyraża uczucia i emocje 

 wypowiada kilka zdao na 
temat polskiego prawa 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

odpowiada na pytania 
dotyczące przestępstw 

 stosując proste zdania, 
wymienia kilkaprzestępstw, 
które stanowią problem 
w jego okolicy 

 odgrywa krótki dialog (opis 
przestępstwa) na podstawie 
podanych informacji, 
wykorzystując niektóre 
podane zwroty; stosując 
proste zdania,opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska; opowiada 
o wydarzeniach z przeszłości; 
wyraża uczucia i emocje 

 wypowiada kilka prostych 
zdao na temat polskiego 
prawa 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 

przestępstw 

 z trudnością,stosując proste 
zdania,wymieniaprzestępstwa, 
które stanowią problem w jego 
okolicy 

 z trudnościąodgrywa krótki 
dialog (opis przestępstwa) 
odnosząc się do niektórych 
podanych 
informacji,i sporadycznie 
wykorzystując podane zwroty; 
z trudnościąopisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska; opowiada 
o wydarzeniach z przeszłości; 
wyraża uczucia i emocje 

 z trudnościąwypowiadakilka 
prostych zdaona temat 
polskiego prawa 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych lub audiowizualnych 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 

PISANIE 
 

Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym  
poziomie uczeo: 

 pisze spójny i logicznyopis 
przestępstwa w formie wpisu 
na blogu, uwzględniając 
podane kwestie, 
swobodniewzbogacając tekst 
przymiotnikami; z łatwością 
opisuje ludzi, miejsca 
i zjawiska; opowiada 
o wydarzeniach z przeszłości; 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym 
poziomie (lub popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) uczeo:  

 pisze w większości spójny 
i logicznyopis przestępstwa 
w formie wpisu na blogu, 
uwzględniając podane 
kwestie, wzbogacając tekst 
przymiotnikami; opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska; opowiada 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakressłownictwa 
i struktur gramatycznych na 
podstawowym  poziomie uczeo:  

 pisze miejscami niespójny 
i nielogicznyopis przestępstwa 
w formie wpisu na blogu, 
uwzględniając podane 
kwestie, czasemwzbogacając 
tekst przymiotnikami; z pewną 
trudnością opisuje ludzi, 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo 

 pisze w dużym stopniu 
niespójny i chaotyczny opis 
przestępstwa w formie wpisu 
na blogu, uwzględniając podane 
kwestie, a także 
sporadyczniewzbogacając tekst 
przymiotnikami; z trudnością 
opisuje ludzi, miejsca i zjawiska; 



 

21 

kryteria ocenianiaAllClear klasa 8         

wyraża uczucia i emocje 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

o wydarzeniach z przeszłości; 
wyraża uczucia i emocje 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

miejsca i zjawiska; opowiada 
o wydarzeniach z przeszłości; 
wyraża uczucia i emocje 

 częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

opowiada o wydarzeniach 
z przeszłości; wyraża uczucia 
i emocje 

 z trudnością przekazuje 
w języku angielskim 
niektóreinformacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

ŚWIADOMOŚĆ 
KULTUROWA 

 posiada szeroką wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (prawo) 

 posiada rozwiniętą 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 posiada dośd szerokąwiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (prawo) 

 posiada dośd rozwiniętą 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 posiada podstawowąwiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (prawo) 

 posiada podstawową 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 

 posiada ograniczonąwiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (prawo) 

 posiada ograniczoną 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 

 ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚC
I 

 zdecydowanie wnosi 
pozytywny wkładw pracę 
grupy  

 posiada rozwiniętą 
świadomośd językową 

 z łatwością dokonuje 
samooceny 

 z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 z łatwością rozumie teksty 
zawierającego nieznane słowa 
i zwroty 

 z łatwością korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym, 
również za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

 często wnosi pozytywny 
wkładw pracę grupy  

 posiada świadomośd językową 

 dokonuje samooceny 

 stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 

 korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym, również za 
pomocą technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych 

 wnosi pewien wkładw pracę 
grupy  

 posiada ograniczoną 
świadomośd językową 

 dokonuje 
podstawowejsamooceny 

 niekiedy stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 w podstawowym stopniu 
rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 

 niekiedy korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym, 
również za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

 bardzo rzadko wnosi 
wkładw pracę grupy 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomośd językową 

 z trudnościądokonuje 
podstawowej samooceny 

 bardzo rzadkostosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się 
znaczenia wyrazów z kontekstu 

 z trudnością, w podstawowym 
stopniurozumie teksty 
zawierającego nieznane słowa 
i zwroty 

 bardzo rzadkokorzysta ze 
źródeł informacji w języku 
obcym, również za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

7 SPORTING LIFE 

ŚR O
D

K
I 

JĘ
Z

Y
K

O W
E SŁOWNICTWO OCENA BARDZO DOBRA 

 
OCENA DOBRA 
 

OCENA DOSTATECZNA 
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
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Uczeo Uczeo Uczeo Uczeo 

Bardzo dobrze zna podstawowe 
słownictwo w zakresie tematu 
SPORTi poprawnie i swobodnie się 
nim posługuje 

dobrze zna podstawowe  
słownictwo w zakresie 
tematuSPORTi na ogół poprawnie 
się nim posługuje 

Częściowo zna podstawowe  
słownictwo w zakresie 
tematuSPORTi posługuje się nim, 
często popełniając błędy 

słabozna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo 
w zakresie 
tematuSPORTi z trudnością się nim, 
posługuje, popełniając liczne błędy 

 słownictwo i zwroty związane z uprawianiem sportu  

 czasowniki o podobnym znaczeniu 
 

GRAMATYKA bardzodobrze zna zasady  
tworzenia poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie 
je stosowad w praktyce 
 

dobrze zna zasady tworzenia 
poniższych struktur 
gramatycznychi na ogół poprawnie 
potrafi je stosowad w praktyce 
 

częściowo zna zasady 
tworzeniaponiższych struktur 
gramatycznych i potrafi je stosowad 
w praktyce, często popełniając 
błędy 

 

słabo zna zasady tworzenia 
poniższych struktur gramatycznych 
i z trudnością potrafi je stosowad 
w praktyce, popełniając liczne błędy 

 strona biernaw czasie teraźniejszym i przeszłym 

 pytaniaw stronie biernej 
 

   
   

  U
M

IE
JĘ

TN
O

ŚC
I 

SŁUCHANIE Uczeo rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte 
w wysłuchanym tekście(określa 
główną myśl wypowiedzi, znajduje 
w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi) i poprawnie: 

Uczeo rozumie większośd 
kluczowych informacji zawartych 
w wysłuchanym tekście(określa 
główną myśl wypowiedzi, znajduje 
w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi) i na ogół poprawnie 
lub popełniając nieliczne błędy: 
 

Uczeo rozumie częśd kluczowych 
informacji zawartych 
w wysłuchanym tekście(określa 
główną myśl wypowiedzi, znajduje 
w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi)i często popełniając 
błędy: 

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

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

 uzupełnia tekst brakującymi informacjami 
 

CZYTANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte 
w przeczytanym tekście (znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa główną myśl tekstu, określa 
intencje autora tekstu,określa 
kontekst wypowiedzi, rozróżnia 
formalny i nieformalny styl 
tekstu)i poprawnie: 

rozumie większośd kluczowych 
informacji zawartych 
w przeczytanym tekście (znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa główną myśl tekstu, określa 
intencje autora tekstu,określa 
kontekst wypowiedzi, rozróżnia 
formalny i nieformalny styl 
tekstu)i na ogół poprawnie lub 

rozumie częśd kluczowych 
informacji zawartych 
w przeczytanym tekście (znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa główną myśl tekstu, określa 
intencje autora tekstu,określa 
kontekst wypowiedzi, rozróżnia 
formalny i nieformalny styl 
tekstu)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,określa kontekst wypowiedzi, 
rozróżnia formalny i nieformalny styl 
tekstu), i z trudnością, popełniając 
liczne błędy: 
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 popełniając nieliczne błędy: 
 

  

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 

 uzupełnia tekst brakującymi informacjami 
 

MÓWIENIE  Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym  
poziomie uczeo: 

 z łatwością zadaje 
i odpowiada na pytania 
dotyczące uprawiania sportu 

 z łatwością odgrywa krótki 
dialog (sugestie i rady) na 
podstawie podanych 
informacji, wykorzystując 
podane zwroty (udzielanie rad 

i reagowanie na rady, 
przyjmowanie i odrzucanie 
propozycji, wyrażanie 
upodobao) 

 z łatwością wypowiada się na 
temat wydarzeo sportowych 
i znanych sportowców 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym 
poziomie (lub popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) uczeo:  

 zadaje i odpowiada na pytania 
dotyczące uprawiania sportu 

 odgrywa krótki dialog 
(sugestie i rady) na podstawie 
podanych informacji, 
wykorzystując podane zwroty 
(udzielanie rad i reagowanie 
na rady, przyjmowanie 
i odrzucanie propozycji, 
wyrażanie upodobao) 

 wypowiada kilka zdao na 
temat wydarzeo sportowych 
i znanych sportowców 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakressłownictwa 
i struktur gramatycznych na 
podstawowym  poziomie uczeo:  

 zadaje i prostymi zdaniami 
odpowiada na pytania 
dotyczące uprawiania sportu 

 odgrywa krótki dialog 
(sugestie i rady) na podstawie 
podanych informacji, 
wykorzystując niektóre 
podane zwroty (udzielanie rad 
i reagowanie na rady, 
przyjmowanie i odrzucanie 
propozycji, wyrażanie 
upodobao) 

 wypowiada kilka prostych 
zdao na temat wydarzeo 
sportowych i znanych 
sportowców 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 zadaje i odpowiada na niektóre 
pytania dotyczące uprawiania 
sportu 

 z trudnościąodgrywa krótki 
dialog (sugestie i rady) odnosząc 
się do niektórych podanych 
informacji, i sporadycznie 
wykorzystując podane zwroty 
(udzielanie rad i reagowanie na 
rady, przyjmowanie 
i odrzucanie propozycji, 
wyrażanie upodobao) 

 z trudnościąwypowiadakilka 
prostych zdao na temat 
wydarzeo sportowych i znanych 
sportowców 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych lub audiowizualnych 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskimniektóre informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

PISANIE Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 z łatwością redaguje kilka 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym 
poziomie (lub popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakres słownictwa 
i struktur gramatycznych na 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 
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zdao na temat wydarzenia 
sportowego 

 pisze 
spójnąi logicznąwiadomośd 
mailową, uwzględniając 
podane kwestie, a także 
wykorzystując podane 
zwroty(gratulowanie, 
wyrażanie prośby) 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

komunikacji) uczeo:  

 redaguje kilka zdao na temat 
wydarzenia sportowego 

 pisze w większości spójną 
i logicznąwiadomośd mailową, 
uwzględniając podane 
kwestie, a także wykorzystując 
podane zwroty(gratulowanie, 
wyrażanie prośby) 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

podstawowym  poziomie uczeo:  

 redaguje kilka prostych zdao 
na temat swoich wydarzenia 
sportowego 

 pisze miejscami niespójną 
i nielogicznąwiadomośd 
mailową, uwzględniając 
podane kwestie, 
a takżewykorzystując niektóre 
podane zwroty(gratulowanie, 
wyrażanie prośby) 

 częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 z trudnością redaguje kilka 
prostych zdao na temat 
wydarzenia sportowego 

 pisze w dużym stopniu 
niespójną 
i chaotycznąwiadomośd 
mailową, uwzględniając podane 
kwestie, 
a takżesporadyczniewykorzystuj
ąc podane zwroty(gratulowanie, 
wyrażanie prośby) 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskimniektóreinformacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

ŚWIADOMOŚĆ 
KULTUROWA 

 posiada szeroką wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (wydarzenia 
sportowe) 

 posiada rozwiniętą 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 posiada dośd szeroką wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (wydarzenia 
sportowe) 

 posiada dośd rozwiniętą 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 posiada podstawową wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (wydarzenia 
sportowe) 

 posiada podstawową 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 

 posiada ograniczoną wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (wydarzenia 
sportowe) 

 posiada ograniczoną 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 

ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚC
I 

 zdecydowanie wnosi 
pozytywnywkładw pracę 
grupy  

 posiada rozwiniętą 
świadomośd językową 

 z łatwościądokonuje 
samooceny 

 z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 z łatwością rozumie teksty 
zawierającego nieznane słowa 
i zwroty 

 często wnosipozytywnywkład 
w pracę grupy  

 posiada świadomośd językową 

 dokonuje samooceny 

 stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 

 wnosi pewien wkładw pracę 
grupy  

 posiada ograniczoną 
świadomośd językową 

 dokonuje podstawowej 
samooceny 

 niekiedy stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 w podstawowym stopniu 
rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 

 bardzo rzadko wnosi 
wkładw pracę grupy 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomośd językową 

 z trudnościądokonuje 
podstawowej samooceny 

 bardzo rzadkostosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się 
znaczenia wyrazów z kontekstu 

 z trudnością, w podstawowym 
stopniu rozumie teksty 
zawierającego nieznane słowa 
i zwroty 
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8 TECH AND TECHIES 
ŚR

O
D

K
I J

ĘZ
Y

K
O

W
E 

SŁOWNICTWO OCENA BARDZO DOBRA 
 
Uczeo 

OCENA DOBRA 
 
Uczeo 

OCENA DOSTATECZNA 
 
Uczeo 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Uczeo 

Bardzo dobrze zna podstawowe 
słownictwo w zakresie tematów 
NAUKA I TECHNIKA, 
PRACAi poprawnie i swobodnie się 
nim posługuje 

dobrze zna podstawowe  
słownictwo w zakresie 
tematówNAUKA I TECHNIKA, 
PRACAi na ogół poprawnie się nim 
posługuje 

Częściowo zna podstawowe 
słownictwo w zakresie 
tematówNAUKA I TECHNIKA, 
PRACAi posługuje się nim, często 
popełniając błędy 

słabo zna podstawowe  słownictwo 
w zakresie tematówNAUKA 
I TECHNIKA, PRACAi z trudnością się 
nim, posługuje, popełniając liczne 
błędy 

 zwroty związane z etapami tworzenia produktu oraz wynalazkami 

 zwroty związane z korzystaniem z urządzeo technicznych i TIK 

 zwroty związane z wyborem zawodu i ubieganiem się o pracę 
 

GRAMATYKA bardzodobrze zna zasady 
tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie 
je stosowad  w praktyce 
 

dobrze zna zasady tworzenia 
poniższych struktur 
gramatycznychi na ogół poprawnie 
potrafi je stosowad w praktyce 
 

częściowo zna zasady 
tworzeniaponiższych struktur 
gramatycznych i potrafi je stosowad 
w praktyce, często popełniając 
błędy 
 

słabo zna zasady tworzenia 
poniższych struktur gramatycznych 
i z trudnością potrafi je stosowad 
w praktyce, popełniając liczne błędy 
 

 mowa zależna 

 określenia czasu w mowie zależnej 

 pytaniaw mowie zależnej 
 

U
M

IE
JĘ

TN
O

ŚC
I 

SŁUCHANIE Uczeo rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte 
w wysłuchanym tekście(określa 
główną myśl wypowiedzi, znajduje 
w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi, określa kontekst 
wypowiedzi)i poprawnie: 

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

Uczeo rozumie częśd kluczowych 
informacji zawartych 
w wysłuchanym tekście(określa 
główną myśl wypowiedzi, znajduje 
w wypowiedzi określone 
informacje, określa intencje autora 
wypowiedzi, określa kontekst 
wypowiedzi)i często popełniając 
błędy: 

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

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 

CZYTANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte 
w przeczytanym tekście (układa 

rozumie większośd kluczowych 
informacji zawartych 
w przeczytanym tekście (układa 

rozumie częśd kluczowych 
informacji zawartych 
w przeczytanym tekście (układa 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (układa informacje 
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informacje w określonym porządku, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa główną myśl 
tekstu)i poprawnie: 
 

informacje w określonym porządku, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa główną myśl 
tekstu)i na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy: 
 

informacje w określonym porządku, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa główną myśl 
tekstu)i często popełniając błędy: 
 

w określonym porządku, znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa główną myśl tekstu), 
i z trudnością, popełniając liczne 
błędy: 
 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 

MÓWIENIE  
 

Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym  
poziomie uczeo: 

 z łatwością zadaje 
i odpowiada na pytania 
dotyczące tworzenia gier 
komputerowych 

 z łatwością zadaje 
i odpowiada na pytania 
dotyczące czynności 
i wydarzeo z przeszłości 

 z łatwością odgrywa krótki 
dialog (rozmowa 
o wynalazkach) na podstawie 
podanych informacji, 
wykorzystując podane zwroty 
(wyrażanie i uzasadnianie 
opinii, zgadzanie i nie 
zgadzanie się z opiniami) 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym 
poziomie (lub popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) uczeo:  

 zadaje i odpowiada na pytania 
dotyczące tworzenia gier 
komputerowych 

 zadaje i odpowiada na pytania 
dotyczące czynności 
i wydarzeo z przeszłości 

 odgrywa krótki dialog 
(rozmowa o wynalazkach) na 
podstawie podanych 
informacji, wykorzystując 
podane zwroty (wyrażanie 
i uzasadnianie opinii, 
zgadzanie i nie zgadzanie się 
z opiniami) 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakressłownictwa 
i struktur gramatycznych na 
podstawowym  poziomie uczeo:  

 zadaje i prostymi zdaniami 
odpowiada na pytania 
dotyczące tworzenia gier 
komputerowych 

 zadaje i prostymi zdaniami 
odpowiada na pytania 
dotyczące czynności 
i wydarzeo z przeszłości 

 odgrywa krótki dialog 
(rozmowa o wynalazkach) na 
podstawie podanych 
informacji, wykorzystując 
niektóre podane zwroty 
(wyrażanie i uzasadnianie 
opinii, zgadzanie i nie 
zgadzanie się z opiniami) 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 zadaje i prostymi 
zdaniamiodpowiada na 
niektóre pytania dotyczące 
tworzenia gier komputerowych 

 zadaje i prostymi 
zdaniamiodpowiada na 
niektóre pytania dotyczące 
czynności i wydarzeo 
z przeszłości 

 z trudnościąodgrywa krótki 
dialog (rozmowa 
o wynalazkach) odnosząc się do 
niektórych podanych 
informacji,i sporadycznie 
wykorzystując podane zwroty 
(wyrażanie i uzasadnianie opinii, 
zgadzanie i nie zgadzanie się 
z opiniami) 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych lub audiowizualnych 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
sformułowane w języku 
angielskim 
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PISANIE 
 

Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym  
poziomie uczeo: 

 pisze spójną i logiczną 
rozprawkę za i przeciw, 
uwzględniając podane 
kwestie(przedstawianie 
faktów z przeszłości 
i teraźniejszości, wyrażanie 
i uzasadnianie swoich opinii), 
wykorzystując podane spójniki 
charakterystyczne dla 
rozprawki 

 z łatwością redaguje kilka 
zdao na temat ważnego 
dokonania polskieg naukowca 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym 
poziomie (lub popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) uczeo:  

 pisze w większości 
spójnąi logicznąrozprawkę za 
i przeciw, uwzględniając 
podane 
kwestie(przedstawianie 
faktów z przeszłości 
i teraźniejszości, wyrażanie 
i uzasadnianie swoich opinii), 
wykorzystując podane spójniki 
charakterystyczne dla 
rozprawki 

 redaguje kilka zdao na temat 
ważnego dokonania polskieg 
naukowca 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakressłownictwa 
i struktur gramatycznych na 
podstawowym  poziomie uczeo:  

 pisze miejscami 
niespójnąi nielogicznąrozpraw
kę za i przeciw, uwzględniając 
podane 
kwestie(przedstawianie 
faktów z przeszłości 
i teraźniejszości, wyrażanie 
i uzasadnianie swoich opinii), 
wykorzystując 
niektórepodane spójniki 
charakterystyczne dla 
rozprawki 

 redaguje kilka prostych zdao 
na temat ważnego dokonania 
polskieg naukowca 

 częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 pisze w dużym stopniu 
niespójnąi chaotycznąrozprawk
ę za i przeciw, uwzględniając 
podane kwestie(przedstawianie 
faktów z przeszłości 
i teraźniejszości, wyrażanie 
i uzasadnianie swoich opinii), 
a także sporadycznie 
wykorzystując podane spójniki 
charakterystyczne dla rozprawki 

 z trudnością redaguje kilka 
prostych zdao na temat 
ważnego dokonania polskieg 
naukowca 

 z trudnością przekazuje 
w języku angielskim 
niektóreinformacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

ŚWIADOMOŚĆ 
KULTUROWA 

 posiada szeroką wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (sławni naukowcy) 

 posiada rozwiniętą 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 posiada dośd szeroką wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (sławni naukowcy) 

 posiada dośd rozwiniętą 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 posiada podstawową wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (sławni naukowcy) 

 posiada podstawową 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 

 posiada ograniczoną wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (sławni naukowcy) 

 posiada ograniczoną 
świadomośd związku między 
kulturą własną a obcą  

 

ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚC
I 

 zdecydowanie wnosi 
pozytywny wkładw pracę 
grupy  

 posiada rozwiniętą 
świadomośd językową 

 często 
wnosipozytywnywkładw prac
ę grupy  

 posiada świadomośd językową 

 dokonuje samooceny 

 wnosi pewien wkładw pracę 
grupy  

 posiada ograniczoną 
świadomośd językową 

 dokonuje podstawowej 

 bardzo rzadko wnosi 
wkładw pracę grupy 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomośd językową 

 z trudnościądokonuje 
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 z łatwościądokonuje 
samooceny 

 z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 z łatwością rozumie teksty 
zawierającego nieznane słowa 
i zwroty 
 

 stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 

samooceny 

 niekiedy stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 w podstawowym stopniu 
rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 

podstawowej samooceny 

 bardzo rzadkostosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się 
znaczenia wyrazów z kontekstu 

 z trudnością, w podstawowym 
stopniurozumie teksty 
zawierającego nieznane słowa 
i zwroty 

9 CLEAR COMMUNICATION 

ŚR
O

D
K

I J
ĘZ

Y
K

O
W

E 

SŁOWNICTWO OCENA BARDZO DOBRA 
 
Uczeo 

OCENA DOBRA 
 
Uczeo 

OCENA DOSTATECZNA 
 
Uczeo 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Uczeo 

bardzodobrze zna podstawowe 
zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematów 
KULTURA,ŻYCIE PRYWATNE, 
NAUKA I TECHNIKA 
orazpoprawniei swobodnie się nim 
posługuje 

dobrze zna podstawowe  
słownictwo w zakresie tematów 
KULTURA,ŻYCIE PRYWATNE, 
NAUKA I TECHNIKAoraz na ogół 
poprawnie się nim posługuje 

częściowo zna podstawowe 
słownictwo w zakresie tematów 
KULTURA,ŻYCIE PRYWATNE, 
NAUKA I TECHNIKAi posługuje się 
nim, często popełniając błędy 

słabo zna podstawowe  słownictwo 
w zakresie tematów KULTURA,ŻYCIE 
PRYWATNE, NAUKA 
I TECHNIKAi z trudnością się nim, 
posługuje, popełniając liczne błędy 

 słownictwo związane z różnymi formami przekazu 

 zwroty określające styl życia 

 słownictwo związane z TIK oraz wynalazkami 
 

GRAMATYKA Bardzo dobrze zna zasady 
tworzenie poniższych struktur 
gramatycznych i potrafi poprawnie 
je stosowad w praktyce 
 

dobrze zna zasady tworzenia 
poniższych struktur 
gramatycznychi na ogół poprawnie 
potrafi je stosowad w praktyce 
 

częściowo zna zasady 
tworzeniaponiższych struktur 
gramatycznych i potrafi je stosowad 
w praktyce, często popełniając 
błędy 
 

słabo zna zasady tworzenia 
poniższych struktur gramatycznych 
i z trudnością potrafi je stosowad 
w praktyce, popełniając liczne błędy 
 

 czasyteraźniejsze, przeszłe i przyszłe 

 formypytające 
 

U
M

IE
J

ĘT
N

O
Ś

C
I 

SŁUCHANIE Uczeo rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte 
w wysłuchanym tekście(określa 
główną myśl wypowiedzi, znajduje 

Uczeo rozumie większośd 
kluczowych informacji zawartych 
w wysłuchanym tekście(określa 
główną myśl wypowiedzi, znajduje 

Uczeo rozumie częśd kluczowych 
informacji zawartych 
w wysłuchanym tekście(określa 
główną myśl wypowiedzi, znajduje 

Uczeo rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście(określa główną myśl 
wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi 
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w wypowiedzi określone 
informacje, układa informacje 
w określonym porządku, określa 
intencje autora 
wypowiedzi)i poprawnie: 

w wypowiedzi określone 
informacje, układa informacje 
w określonym porządku, określa 
intencje autora wypowiedzi)i na 
ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy: 
 

w wypowiedzi określone 
informacje, układa informacje 
w określonym porządku, określa 
intencje autora 
wypowiedzi)i często popełniając 
błędy: 

określone informacje, układa 
informacje w określonym porządku, 
określa intencje autora 
wypowiedzi)i z trudnością, 
popełniając liczne błędy: 
 

 uzupełnia luki w zdaniach 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 

CZYTANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte 
w przeczytanym tekście (znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa główną myśl 
tekstu)i poprawnie: 
 

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

rozumie częśd kluczowych 
informacji zawartych 
w przeczytanym tekście (znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa główną myśl tekstu)i często 
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: 
 

 odpowiada na pytania dotyczące tekstu 
 

MÓWIENIE  
 
 

Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 z łatwością zadaje 
i odpowiada na pytania 
dotyczące różnych form 
przekazu 

 z łatwością wypowiada się na 
temat wyrażania się obrazem 

 z łatwością zadaje 
i odpowiada na pytania 
dotyczące życia codziennego 

 z łatwością odgrywa krótki 
dialog (rozmowa na temat 
wiadomości) na podstawie 
podanych informacji, 
wykorzystując podane zwroty 
(wyrażanie zainteresowania 
oraz współczucia) 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie (lub popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) uczeo:  

 zadaje i odpowiada na pytania 
dotyczące różnych form 
przekazu 

 wypowiada się na temat 
wyrażania się obrazem 

 zadaje i odpowiada na pytania 
dotyczące życia codziennego 

 odgrywa krótki dialog 
(rozmowa na temat 
wiadomości) na podstawie 
podanych informacji, 
wykorzystując podane zwroty 
(wyrażanie zainteresowania 
oraz współczucia) 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakressłownictwa 
i struktur gramatycznych na 
podstawowym  poziomie uczeo:  

 zadaje i prostymi zdaniami 
odpowiada na pytania 
dotyczące różnych form 
przekazu 

 stosując proste zdania, 
wypowiada się na temat 
wyrażania się obrazem 

 zadaje i prostymi zdaniami 
odpowiada na pytania 
dotyczące życia codziennego 

 odgrywa krótki dialog 
(rozmowa na temat 
wiadomości) na podstawie 
podanych informacji, 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 zadaje i prostymi 
zdaniamiodpowiada na 
niektóre pytania dotyczące 
różnych form przekazu 

 z trudnością, stosując proste 
zdania,wypowiada się na temat 
wyrażania się obrazem 

 zadaje i prostymi 
zdaniamiodpowiada na 
niektóre pytania dotyczące 
życia codziennego 

 z trudnościąodgrywa krótki 
dialog (rozmowa na temat 
wiadomości) odnosząc się do 
niektórych podanych 
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 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

wykorzystując niektóre 
podane zwroty (wyrażanie 
zainteresowania oraz 
współczucia) 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych lub 
audiowizualnych 

 częściowoprzekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 

informacji, i sporadycznie 
wykorzystując podane zwroty 
(wyrażanie zainteresowania 
oraz współczucia) 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych lub audiowizualnych 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóreinformacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

 

PISANIE Poprawnie stosując szeroki zasób 
słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowm 
poziomie uczeo: 

 pisze spójny i logicznywpis na 
blogu, uwzględniając podane 
kwestie (wyrażanie 
i uzasadnianie opinii), a także 
wykorzystując podane zwroty 

 z łatwością redaguje kilka 
zdaona swój temat, stosując 
różne czasy 

 z łatwością przekazuje 
w języku angielskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

Na ogół poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych: na podstawowym 
poziomie (lub popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) uczeo:  

 pisze w większości spójny 
i logicznywpis na blogu, 
uwzględniając podane 
kwestie(wyrażanie 
i uzasadnianie opinii), a także 
wykorzystując podane zwroty 

 redaguje kilka zdaona swój 
temat, stosując różne czasy 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

Często popełniając błędy, w tym 
błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując 
zadowalający zakres słownictwa 
i struktur gramatycznych na 
podstawowym  poziomie uczeo:  

 pisze miejscami niespójny 
i nielogicznywpis na blogu, 
uwzględniając podane 
kwestie(wyrażanie 
i uzasadnianie opinii), a także 
wykorzystując niektóre 
podane zwroty 

 redaguje kilka prostych 
zdaona swój temat, stosując 
różne czasy 

 częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

Popełniając liczne błędy zakłócające 
komunikacjęi stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych na podstawowym 
poziomie uczeo: 

 pisze w dużym stopniu 
niespójny i chaotyczny wpis na 
blogu, uwzględniając podane 
kwestie(wyrażanie 
i uzasadnianie opinii), 
a takżesporadyczniewykorzystuj
ąc podane zwroty 

 z trudnością redaguje kilka 
prostych zdaona swój temat, 
stosując różne czasy 

 z trudnościąprzekazuje w języku 
angielskim niektóre informacje 
sformułowane w języku 
angielskim 

ŚWIADOMOŚĆ 
KULTUROWA 

 posiada szeroką wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (formy przekazu) 

 posiada rozwiniętą 
świadomośd związku między 

 posiada dośd szeroką wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (formy przekazu) 

 posiada dośd rozwiniętą 
świadomośd związku między 

 posiada podstawową wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (formy przekazu) 

 posiada podstawową 
świadomośd związku między 

 posiada ograniczoną wiedzę 
o krajach, społeczeostwach 
i kulturach, które posługują się 
językiem obcym oraz o kraju 
ojczystym (formy przekazu) 

 posiada ograniczoną 
świadomośd związku między 
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kulturą własną a obcą  kulturą własną a obcą  kulturą własną a obcą  
 

kulturą własną a obcą  
 

ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚC
I 

 zdecydowanie wnosi 
pozytywny wkładw pracę 
grupy  

 posiada rozwiniętą 
świadomośd językową 

 z łatwościądokonuje 
samooceny 

 z łatwością stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 z łatwością rozumie teksty 
zawierającego nieznane słowa 
i zwroty 

 często wnosi pozytywny 
wkładw pracę grupy  

 posiada świadomośd językową 

 dokonuje samooceny 

 stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 

 wnosi pewien wkładw pracę 
grupy  

 posiada ograniczoną 
świadomośd językową 

 dokonuje podstawowej 
samooceny 

 niekiedy stosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie 
się znaczenia wyrazów 
z kontekstu 

 w podstawowym stopniu 
rozumie teksty zawierającego 
nieznane słowa i zwroty 

 bardzo rzadko wnosi 
wkładw pracę grupy 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomośd językową 

 z trudnościądokonuje 
podstawowej samooceny 

 z trudnościąstosuje strategie 
komunikacyjne: domyślanie się 
znaczenia wyrazów z kontekstu 

 z trudnością, w podstawowym 
stopniurozumie teksty 
zawierającego nieznane słowa 
i zwroty 

 


