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I. CELE KSZTAŁCENIA – wymagania ogólne:  

 

Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r. r. Poz. 356) i uwzględniają środki językowe, 

czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu. Kryteria obejmują zakres ocen 2‒5, nie uwzględniając oceny 1 (niedo-

statecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wymagania realizuje w 100 procentach, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań 

na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

II. REALIZOWANE TREŚCI:  

 

1. KULTURA: dziedziny sztuki, artyści i ich dzieła, osoby związane ze sztuką, wizyta w muzeum, wydarzenia kulturalne, świat mediów i media spo-

łecznościowe; 

2. SPORT: dyscypliny, sprzęt i obiekty sportowe, sportowcy i osoby związane ze sportem, współzawodnictwo i imprezy sportowe, osiągnięcia i trofea 

sportowe, waga sportu w życiu; 

3. ZDROWIE: części ciała i nazwy dolegliwości i urazów, wizyta u lekarza i zalecenia lekarskie, apteczka pierwszej pomocy, elementy medycyny 

alternatywnej, dbanie o zdrowie i zdrowy styl życia; 

4. NAUKA I TECHNIKA: korzystanie z nowoczesnych technologii i urządzeń, praca przy komputerze, osoby związane z branżą IT, odkrycia i wyna-

lazki oraz ich autorzy; 

 

III. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ: 

 



DZIAŁ 9: KULTURA 

 

 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Znajomość środków języko-

wych: Uczeń... 

 

• Słabo zna i z trudem podaje 

nazwy dziedzin kultury; po-

pełnia liczne błędy. 

 

• Słabo zna i, popełniając 

liczne błędy, posługuje się 

słownictwem odnoszącym się 

do uczestnictwa w kulturze i 

wydarzeniach kulturalnych 

oraz tradycji i zwyczajów, a 

także mediów, w tym mediów 

społecznościowych. 

 

 • Słabo zna zasady tworzenia 

i popełniając liczne błędy, bu-

duje zdania warunkowe typu 

0, 1 i 2. 

 

• Popełniając liczne błędy, 

posługuje się zdaniami wa-

runkowymi typu 0, 1 i 2. 

 

• Popełnia liczne błędy, two-

rząc zdania okolicznikowe 

czasu i posługując się nimi. 

• Częściowo zna i podaje wy-

magane nazwy dziedzin kul-

tury; popełnia dość liczne 

błędy. 

 

• Częściowo zna i, popełnia-

jąc dość liczne błędy, posłu-

guje się słownictwem odno-

szącym się do uczestnictwa w 

kulturze i wydarzeniach kul-

turalnych oraz tradycji i zwy-

czajów, a także mediów, w 

tym mediów społecznościo-

wych. 

 

 • Częściowo zna zasady two-

rzenia i popełniając dość 

liczne błędy, buduje zdania 

warunkowe typu 0, 1 i 2. 

 

 • Częściowo poprawnie po-

sługuje się zdaniami warun-

kowymi typu 0, 1 i 2. 

 

 • Popełnia dość liczne błędy, 

tworząc zdania okoliczni-

kowe czasu i posługując się 

nimi. 

• Zna i podaje większość wy-

maganych nazw dziedzin kul-

tury. • 

 

Zna i posługuje się, popełnia-

jąc nieliczne błędy, słownic-

twem odnoszącym się do 

uczestnictwa w kulturze i wy-

darzeniach kulturalnych oraz 

tradycji i zwyczajów, a także 

mediów, w tym mediów spo-

łecznościowych. 

 

 • Zna zasady tworzenia i na 

ogół poprawnie buduje zdania 

warunkowe typu 0, 1 i 2. 

 

• Na ogół poprawnie posłu-

guje się zdaniami warunko-

wymi typu 0, 1 i 2. 

 

• Przeważnie poprawnie two-

rzy zdania okolicznikowe 

czasu i posługuje się nimi. 

• Zna i z łatwością podaje wy-

magane nazwy dziedzin kul-

tury. 

 

• Swobodnie i bezbłędnie lub 

niemal bezbłędnie posługuje 

się słownictwem odnoszącym 

się do uczestnictwa w kultu-

rze i wydarzeniach kultural-

nych oraz tradycji i zwycza-

jów, a także mediów, w tym 

mediów społecznościowych. 

 

 • Zna dobrze zasady tworze-

nia i z łatwością buduje zda-

nia warunkowe typu 0, 1 i 2. 

 

 • Z łatwością i poprawnie po-

sługuje się z zdaniami warun-

kowymi typu 0, 1 i 2. 

 

 • Poprawnie tworzy zdania 

okolicznikowe czasu i posłu-

guje się nimi. 

Słuchanie: Uczeń... • Słabo rozumie ogólny sens 

prostych wypowiedzi. 

 

• Rozumie ogólny sens pro-

stych wypowiedzi. 

 

• Rozumie ogólny sens pro-

stych i bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

• Z łatwością rozumie ogólny 

sens zarówno prostych, jak i 

złożonych wypowiedzi. 



 • Często popełnia błędy w 

wyszukiwaniu prostych infor-

macji w wypowiedzi. 

 

 • Mimo pomocy z dużą trud-

nością znajduje w wypowie-

dzi bardziej złożone informa-

cje. 

• Znajduje proste informacje 

w wypowiedzi, czasem popeł-

niając błędy. 

 

• Z pewną trudnością znajduje 

w wypowiedzi bardziej zło-

żone informacje. 

• Znajduje proste informacje 

w wypowiedzi. 

 

• Bez większego trudu znaj-

duje w wypowiedzi bardziej 

złożone informacje. 

 

• Z łatwością znajduje proste 

informacje w wypowiedzi. 

 

• Bez trudu znajduje w wypo-

wiedzi bardziej złożone infor-

macje. 

Czytanie: Uczeń... • Ma trudności z rozumieniem 

ogólnego sensu prostych tek-

stów. 

 

• Z trudnością znajduje w tek-

ście określone informacje. 

 

• Mimo pomocy, z trudnością 

rozpoznaje związki między 

poszczególnymi częściami 

tekstu. 

• Najczęściej rozumie ogólny 

sens prostych tekstów. 

 

• Na ogół znajduje w tekście 

określone informacje. 

 

 • Czasem popełniając błędy, 

rozpoznaje związki między 

poszczególnymi częściami 

tekstu. 

• Rozumie ogólny sens pro-

stych tekstów. 

 

• Bez większego trudu znaj-

duje w tekście określone in-

formacje. 

 

• Zazwyczaj poprawnie roz-

poznaje związki między po-

szczególnymi częściami tek-

stu. 

• Bez trudu rozumie ogólny 

sens tekstów. 

 

• Bez trudu znajduje w tek-

ście określone informacje. 

 

• Z łatwością rozpoznaje 

związki między poszczegól-

nymi częściami tekstu. 

Mówienie: Uczeń... • Mimo pomocy nieudolnie 

tworzy proste wypowiedzi 

ustne, popełniając liczne 

błędy zaburzające komunika-

cję: opowiada o czynnościach 

i doświadczeniach związa-

nych z uczestniczeniem w 

kulturze; przedstawia fakty 

dotyczące muzeów i innych 

obiektów kulturalnych, a 

także wydarzeń kulturalnych; 

opisuje swoje upodobania od-

nośnie dzieł kultury oraz wy-

darzeń kulturalnych; wyraża i 

• Sam lub z pomocą nauczy-

ciela tworzy proste wypowie-

dzi ustne, popełniając dość 

liczne błędy częściowo zabu-

rzające komunikację: opo-

wiada o czynnościach i do-

świadczeniach związanych z 

uczestniczeniem w kulturze; 

przedstawia fakty dotyczące 

muzeów i innych obiektów 

kulturalnych, a także wyda-

rzeń kulturalnych; opisuje 

swoje upodobania odnośnie 

dzieł kultury oraz wydarzeń 

• Popełniając nieliczne, na 

ogół niezakłócające komuni-

kacji błędy, tworzy proste i 

złożone wypowiedzi ustne: 

opowiada o czynnościach i 

doświadczeniach związanych 

z uczestniczeniem w kulturze; 

przedstawia fakty dotyczące 

muzeów i innych obiektów 

kulturalnych, a także wyda-

rzeń kulturalnych; opisuje 

swoje upodobania odnośnie 

dzieł kultury oraz wydarzeń 

kulturalnych; wyraża i uza-

sadnia swoje opinie na temat 

• Używając bogatego słow-

nictwa tworzy proste i zło-

żone wypowiedzi ustne: opo-

wiada o czynnościach i do-

świadczeniach związanych z 

uczestniczeniem w kulturze; 

przedstawia fakty dotyczące 

muzeów i innych obiektów 

kulturalnych, a także wyda-

rzeń kulturalnych; opisuje 

swoje upodobania odnośnie 

dzieł kultury oraz wydarzeń 

kulturalnych; wyraża i uza-

sadnia swoje opinie na temat 



uzasadnia swoje opinie na te-

mat korzystania z mediów 

społecznościowych oraz 

uczestnictwa w kulturze. 

kulturalnych; wyraża i uza-

sadnia swoje opinie na temat 

korzystania z mediów spo-

łecznościowych oraz uczest-

nictwa w kulturze. 

korzystania z mediów spo-

łecznościowych oraz uczest-

nictwa w kulturze. 

korzystania z mediów spo-

łecznościowych oraz uczest-

nictwa w kulturze; ewentu-

alne sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Pisanie: Uczeń... • Mimo pomocy, popełniając 

liczne zaburzające komunika-

cję błędy, nieudolnie tworzy 

bardzo proste wypowiedzi pi-

semne: opisuje dzieła sztuki i 

placówki kulturalne; opo-

wiada o doświadczeniach 

związanych z uczestnictwem 

w wydarzeniach kulturalnych; 

przedstawia fakty odnoszące 

się do wydarzeń kulturalnych, 

tradycji i zwyczajów; opisuje 

swoje upodobania i wyraża 

opinie odnośnie wydarzeń 

kulturalnych i uczestnictwa w 

kulturze, a także tradycji i 

zwyczajów. 

 

 • Popełniając liczne błędy za-

kłócające komunikację, pisze 

list dotyczący uroczystości 

weselnej. 

• Sam lub z pomocą nauczy-

ciela tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

dzieła sztuki i placówki kultu-

ralne; opowiada o doświad-

czeniach związanych z 

uczestnictwem w wydarze-

niach kulturalnych; przedsta-

wia fakty odnoszące się do 

wydarzeń kulturalnych, trady-

cji i zwyczajów; opisuje 

swoje upodobania i wyraża 

opinie odnośnie wydarzeń 

kulturalnych i uczestnictwa w 

kulturze, a także tradycji i 

zwyczajów; dość liczne błędy 

częściowo zakłócają komuni-

kację. 

 

• Popełniając dość liczne 

błędy częściowo zakłócające 

komunikację, pisze list doty-

czący uroczystości weselnej. 

• Popełniając nieliczne błędy 

na ogół niezakłócające komu-

nikacji, tworzy proste i bar-

dziej złożone wypowiedzi pi-

semne: opisuje dzieła sztuki i 

placówki kulturalne; opo-

wiada o doświadczeniach 

związanych z uczestnictwem 

w wydarzeniach kulturalnych; 

przedstawia fakty odnoszące 

się do wydarzeń kulturalnych, 

tradycji i zwyczajów; opisuje 

swoje upodobania i wyraża 

opinie odnośnie wydarzeń 

kulturalnych i uczestnictwa w 

kulturze, a także tradycji i 

zwyczajów. 

 

• Popełniając nieliczne błędy 

na ogół niezakłócające komu-

nikacji, pisze list dotyczący 

uroczystości weselnej. 

• Samodzielnie, stosując uroz-

maicone słownictwo, tworzy 

proste i bardziej złożone wy-

powiedzi pisemne: opisuje 

dzieła sztuki i placówki kultu-

ralne; opowiada o doświad-

czeniach związanych z 

uczestnictwem w wydarze-

niach kulturalnych; przedsta-

wia fakty odnoszące się do 

wydarzeń kulturalnych, trady-

cji i zwyczajów; opisuje 

swoje upodobania i wyraża 

opinie odnośnie wydarzeń 

kulturalnych i uczestnictwa w 

kulturze, a także tradycji i 

zwyczajów; ewentualne 

drobne błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

 

 • Stosując urozmaicone słow-

nictwo i struktury, pisze list 

dotyczący uroczystości we-

selnej; ewentualne spora-

dyczne błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Reagowanie: Uczeń... • Nieudolnie reaguje w pro-

stych sytuacjach, popełniając 

- Reaguje w prostych sytua-

cjach, często popełniając 

błędy: uzyskuje i przekazuje 

• Popełniając nieliczne błędy, 

reaguje w prostych i bardziej 

• Swobodnie i bezbłędnie lub 

niemal bezbłędnie reaguje w 



liczne błędy: uzyskuje i prze-

kazuje informacje oraz wyja-

śnienia odnośnie uczestnictwa 

w wydarzeniach kulturalnych, 

a także korzystania z mediów 

społecznościowych; pyta o 

pozwolenie, udziela lub od-

mawia pozwolenia; propo-

nuje, przyjmuje i odrzuca pro-

pozycje; wyraża prośbę oraz 

zgodę lub odmowę spełnie-

nia; prosi o radę, udziela 

rady; stosuje wyrażenia i 

zwroty grzecznościowe. 

informacje oraz wyjaśnienia 

odnośnie uczestnictwa w wy-

darzeniach kulturalnych, a 

także korzystania z mediów 

społecznościowych; pyta o 

pozwolenie, udziela lub od-

mawia pozwolenia; propo-

nuje, przyjmuje i odrzuca pro-

pozycje; wyraża prośbę oraz 

zgodę lub odmowę spełnie-

nia; prosi o radę, udziela 

rady; stosuje wyrażenia i 

zwroty grzecznościowe. 

złożonych sytuacjach: uzy-

skuje i przekazuje informacje 

oraz wyjaśnienia odnośnie 

uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych, a także korzy-

stania z mediów społeczno-

ściowych; pyta o pozwolenie, 

udziela lub odmawia pozwo-

lenia; proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycje; wyraża 

prośbę oraz zgodę lub od-

mowę spełnienia; prosi o 

radę, udziela rady; stosuje 

wyrażenia i zwroty grzeczno-

ściowe. 

prostych i złożonych sytua-

cjach: uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz wyjaśnienia 

odnośnie uczestnictwa w wy-

darzeniach kulturalnych, a 

także korzystania z mediów 

społecznościowych; pyta o 

pozwolenie, udziela lub od-

mawia pozwolenia; propo-

nuje, przyjmuje i odrzuca pro-

pozycje; wyraża prośbę oraz 

zgodę lub odmowę spełnie-

nia; prosi o radę, udziela 

rady; stosuje wyrażenia i 

zwroty grzecznościowe. 

Przetwarzanie wypowiedzi: 

Uczeń... 

• Nieudolnie przekazuje w ję-

zyku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizu-

alnych, popełniając liczne 

błędy. 

 

• Z trudnością, popełniając 

liczne błędy, przekazuje w ję-

zyku polskim lub angielskim 

informacje sformułowane w 

języku angielskim, jak rów-

nież przekazuje w języku an-

gielskim informacje sformu-

łowane w języku polskim. 

• Przekazuje w języku angiel-

skim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, cza-

sem popełniając błędy. 

 

 • Popełniając dość liczne 

błędy, przekazuje w języku 

polskim lub angielskim infor-

macje sformułowane w ję-

zyku angielskim, jak również 

przekazuje w języku angiel-

skim informacje sformuło-

wane w języku polskim. 

• Bez większego trudu, popeł-

niając nieliczne błędy, prze-

kazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w mate-

riałach wizualnych. 

 

 • Na ogół poprawnie przeka-

zuje w języku polskim lub an-

gielskim informacje sformu-

łowane w języku angielskim, 

jak również przekazuje w ję-

zyku angielskim informacje 

sformułowane w języku pol-

skim. 

• Bez trudu przekazuje w ję-

zyku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizu-

alnych. 

 

 • Z łatwością przekazuje w 

języku polskim lub angiel-

skim informacje sformuło-

wane w języku angielskim, 

jak również przekazuje w ję-

zyku angielskim informacje 

sformułowane w języku pol-

skim. 

 

DZIAŁ 10: SPORT 

 

 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 



Znajomość środków języko-

wych: Uczeń... 

• Słabo zna i popełniając 

liczne błędy, z trudem podaje 

nazwy dyscyplin sportowych, 

elementów sprzętu sporto-

wego i obiektów sportowych. 

 

• Słabo zna i z trudem stosuje 

słownictwo opisujące spor-

towców, imprezy sportowe i 

uprawianie sportu. 

 

• Słabo zna zasady stopnio-

wania przymiotników i przy-

słówków. 

 

• Popełnia dużo błędów stosu-

jąc w zdaniach przymiotniki i 

przysłówki w stopniu wyż-

szym i najwyższym. 

 

 • Nieudolnie buduje zdania z 

wyrażeniami than oraz (not) 

as…as… 

 

• Słabo zna i z trudem stosuje 

w wypowiedziach wyrażenia 

too… oraz (not)…enough. 

 

 • Popełniając liczne błędy, 

posługuje się wyrażeniami so 

i such (a/an), a także What i 

How w połączeniu z przy-

miotnikami i przysłówkami. 

• Częściowo zna i czasem po-

pełniając błędy, podaje nazwy 

dyscyplin sportowych, ele-

mentów sprzętu sportowego i 

obiektów sportowych. 

 

• Częściowo zna słownictwo 

opisujące sportowców, im-

prezy sportowe i uprawianie 

sportu; stosując je, czasem 

popełnia błędy. 

 

• Częściowo zna zasady stop-

niowania przymiotników i 

przysłówków. 

 

• Popełnia dość dużo błędów 

stosując w zdaniach przy-

miotniki i przysłówki w stop-

niu wyższym i najwyższym. 

 

 • Popełniając dość liczne 

błędy buduje zdania z wyra-

żeniami than oraz (not) 

as…as… 

 

• Częściowo zna i stosuje w 

wypowiedziach wyrażenia 

too… oraz (not)…enough. 

 

 • Nie zawsze poprawnie po-

sługuje się wyrażeniami so i 

such (a/an), a także What i 

• Zna i na ogół poprawnie po-

daje nazwy dyscyplin sporto-

wych, elementów sprzętu 

sportowego i obiektów spor-

towych. 

 

• Zna i na ogół poprawnie sto-

suje słownictwo opisujące 

sportowców, imprezy spor-

towe i uprawianie sportu. 

 

• Zna zasady stopniowania 

przymiotników i przysłów-

ków. 

 

 • Popełnia nieliczne błędy 

stosując w zdaniach przy-

miotniki i przysłówki w stop-

niu wyższym i najwyższym. 

 

• Popełniając nieliczne błędy 

buduje zdania z wyrażeniami 

than oraz (not) as…as… 

 

• Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje w wypowiedziach wy-

rażenia too… oraz 

(not)…enough. 

 

• Zazwyczaj poprawnie po-

sługuje się wyrażeniami so i 

such (a/an), a także What i 

How w połączeniu z przy-

miotnikami i przysłówkami. 

• Zna i poprawnie podaje na-

zwy dyscyplin sportowych, 

elementów sprzętu sporto-

wego i obiektów sportowych. 

 • Zna i poprawnie stosuje 

słownictwo opisujące spor-

towców, imprezy sportowe i 

uprawianie sportu. 

 

 • Zna zasady stopniowania 

przymiotników i przysłów-

ków. 

 

• Bezbłędnie lub niemal bez-

błędnie stosuje w zdaniach 

przymiotniki i przysłówki w 

stopniu wyższym i najwyż-

szym. 

 

 • Poprawnie buduje zdania z 

wyrażeniami than oraz (not) 

as…as… 

 

 • Swobodnie i poprawnie sto-

suje w wypowiedziach wyra-

żenia too… oraz 

(not)…enough. 

 

• Poprawnie posługuje się 

wyrażeniami so i such (a/an), 

a także What i How w połą-

czeniu z przymiotnikami i 

przysłówkami. 



How w połączeniu z przy-

miotnikami i przysłówkami. 

Słuchanie: Uczeń... • Słabo rozumie ogólny sens 

prostych wypowiedzi. 

 

 • Często popełnia błędy w 

wyszukiwaniu prostych infor-

macji w wypowiedzi. 

 

• Mimo pomocy z dużą trud-

nością znajduje w wypowie-

dzi bardziej złożone informa-

cje. 

 

• Popełniając liczne błędy, 

określa intencje nadawcy oraz 

kontekst wypowiedzi. 

• Rozumie ogólny sens pro-

stych wypowiedzi. 

 

 • Znajduje proste informacje 

w wypowiedzi, czasem popeł-

niając błędy. 

 

• Z pewną trudnością znajduje 

w wypowiedzi bardziej zło-

żone informacje. 

 

• Popełniając dość liczne 

błędy, określa intencje na-

dawcy oraz kontekst wypo-

wiedzi. 

• Rozumie ogólny sens pro-

stych i bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

• Znajduje proste informacje 

w wypowiedzi. 

 

• Bez większego trudu znaj-

duje w wypowiedzi bardziej 

złożone informacje. 

 

• Popełniając drobne błędy, 

określa intencje nadawcy oraz 

kontekst wypowiedzi. 

• Z łatwością rozumie ogólny 

sens zarówno prostych, jak i 

złożonych wypowiedzi. 

• Z łatwością znajduje proste 

informacje w wypowiedzi. 

 

• Bez trudu znajduje w wypo-

wiedzi bardziej złożone infor-

macje. 

 

• Bezbłędnie lub niemal bez-

błędnie określa intencje na-

dawcy oraz kontekst wypo-

wiedzi. 

Czytanie: Uczeń... • Ma trudności z rozumieniem 

ogólnego sensu prostych tek-

stów. 

 

• Z trudnością znajduje w tek-

ście określone informacje. 

 

• Popełniając liczne błędy, 

określa intencje nadawcy wy-

powiedzi pisemnej. 

 

• Mimo pomocy, popełniając 

liczne błędy rozpoznaje 

związki między poszczegól-

nymi częściami tekstu oraz 

układa informacje we właści-

wej kolejności. 

• Najczęściej rozumie ogólny 

sens prostych tekstów. 

 

• Na ogół znajduje w tekście 

określone informacje. 

 

• Popełniając dość liczne 

błędy, określa intencje na-

dawcy wypowiedzi pisemnej. 

 

• Czasem popełniając błędy, 

rozpoznaje związki między 

poszczególnymi częściami 

tekstu oraz układa informacje 

we właściwej kolejności. 

• Rozumie ogólny sens pro-

stych tekstów. 

 

• Bez większego trudu znaj-

duje w tekście określone in-

formacje. 

 

• Popełniając drobne błędy, 

określa intencje nadawcy wy-

powiedzi pisemnej. 

 

• Zazwyczaj poprawnie roz-

poznaje związki między po-

szczególnymi częściami tek-

stu oraz układa informacje we 

właściwej kolejności. 

• Bez trudu rozumie ogólny 

sens tekstu. 

 

• Bez trudu znajduje w tek-

ście określone informacje. 

 

• Bezbłędnie lub niemal bez-

błędnie określa intencje na-

dawcy wypowiedzi pisemnej. 

 

• Z łatwością rozpoznaje 

związki między poszczegól-

nymi częściami tekstu oraz 

układa informacje we właści-

wej kolejności. 



Mówienie: Uczeń... • Mimo pomocy nieudolnie 

tworzy proste wypowiedzi 

ustne, popełniając liczne za-

burzające komunikację błędy: 

opisuje wybitnych sportow-

ców, sprzęt sportowy i 

obiekty sportowe; relacjonuje 

udział w imprezach sporto-

wych, przedstawia fakty od-

nosząc się do różnych dyscy-

plin sportowych, sprzętu i 

obiektów sportowych, a także 

sportowców, opisuje swoje 

upodobania i wyraża opinie 

odnośnie dyscyplin sporto-

wych, uprawiania sportu, 

uczestnictwa w imprezach 

sportowych i wyboru sprzętu 

sportowego. 

Korzystając z pomocy, two-

rzy proste wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając błędy 

częściowo zaburzające komu-

nikację: opisuje wybitnych 

sportowców, sprzęt sportowy 

i obiekty sportowe; relacjo-

nuje udział w imprezach spor-

towych, przedstawia fakty od-

nosząc się do różnych dyscy-

plin sportowych, sprzętu i 

obiektów sportowych, a także 

sportowców, opisuje swoje 

upodobania i wyraża opinie 

odnośnie dyscyplin sporto-

wych, uprawiania sportu, 

uczestnictwa w imprezach 

sportowych i wyboru sprzętu 

sportowego. 

Tworzy proste wypowiedzi 

ustne, popełniając nieliczne 

na ogół niezaburzające komu-

nikacji błędy: opisuje wybit-

nych sportowców, sprzęt 

sportowy i obiekty sportowe; 

relacjonuje udział w impre-

zach sportowych, przedstawia 

fakty odnosząc się do różnych 

dyscyplin sportowych, 

sprzętu i obiektów sporto-

wych, a także sportowców, 

opisuje swoje upodobania i 

wyraża opinie odnośnie dys-

cyplin sportowych, uprawia-

nia sportu, uczestnictwa w 

imprezach sportowych i wy-

boru sprzętu sportowego. 

Bez trudu tworzy proste i zło-

żone wypowiedzi ustne: opi-

suje wybitnych sportowców, 

sprzęt sportowy i obiekty 

sportowe; relacjonuje udział 

w imprezach sportowych, 

przedstawia fakty odnosząc 

się różnych dyscyplin sporto-

wych, sprzętu i obiektów 

sportowych, a także sportow-

ców, opisuje swoje upodoba-

nia i wyraża opinie odnośnie 

dyscyplin sportowych, upra-

wiania sportu, uczestnictwa w 

imprezach sportowych i wy-

boru sprzętu sportowego; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zaburzają komuni-

kacji. 

Pisanie: Uczeń... • Mimo pomocy, popełniając 

liczne zaburzające komunika-

cję błędy, nieudolnie tworzy 

bardzo proste wypowiedzi pi-

semne: opisuje sportowców, 

sprzęt sportowy, obiekty i im-

prezy sportowe; opowiada o 

doświadczeniach odnosząc 

się do udziału w imprezach 

sportowych oraz uprawiania 

sportu; przedstawia fakty do-

tyczące sportowców i upra-

wiania sportu oraz obowiązu-

jących reguł; opisuje swoje 

upodobania i wyraża opinie 

• Sam lub z pomocą tworzy 

bardzo proste wypowiedzi pi-

semne: opisuje sportowców, 

sprzęt sportowy, obiekty i im-

prezy sportowe; opowiada o 

doświadczeniach odnosząc 

się do udziału w imprezach 

sportowych oraz uprawiania 

sportu, przedstawia fakty do-

tyczące sportowców i upra-

wiania sportu oraz obowiązu-

jących reguł; opisuje swoje 

upodobania i wyraża opinie 

dotyczące dyscyplin sporto-

wych, uprawiania sportu, 

• Popełniając nieliczne błędy 

niezakłócające komunikacji, 

tworzy krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje sportowców, 

sprzęt sportowy, obiekty i im-

prezy sportowe; opowiada o 

doświadczeniach odnosząc 

się do udziału w imprezach 

sportowych oraz uprawiania 

sportu, przedstawia fakty do-

tyczące sportowców i upra-

wiania sportu oraz obowiązu-

jących reguł; opisuje swoje 

upodobania i wyraża opinie 

• Samodzielnie, stosując uroz-

maicone słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: 

opisuje sportowców, sprzęt 

sportowy, obiekty i imprezy 

sportowe; opowiada o do-

świadczeniach odnosząc się 

do udziału w imprezach spor-

towych oraz uprawiania 

sportu; przedstawia fakty do-

tyczące sportowców i upra-

wiania sportu oraz obowiązu-

jących reguł; opisuje swoje 

upodobania i wyraża opinie 



dotyczące dyscyplin sporto-

wych, uprawiania sportu, 

uczestnictwa w imprezach 

sportowych i wyboru sprzętu 

sportowego. 

 

• Popełniając liczne błędy za-

kłócające komunikację, nieu-

dolnie pisze e-mail na temat 

wybranej dyscypliny sporto-

wej i reguł w niej panujących. 

uczestnictwa w imprezach 

sportowych i wyboru sprzętu 

sportowego; dość liczne błędy 

częściowo zaburzają komuni-

kację. 

 

• Popełniając dość liczne 

błędy częściowo zakłócające 

komunikację, pisze e-mail na 

temat wybranej dyscypliny 

sportowej i reguł w niej panu-

jących. 

dotyczące dyscyplin sporto-

wych, uprawiania sportu, 

uczestnictwa w imprezach 

sportowych i wyboru sprzętu 

sportowego. 

 

 

• Popełniając nieliczne błędy 

zazwyczaj niezakłócające ko-

munikacji, pisze e-mail na te-

mat wybranej dyscypliny 

sportowej i reguł w niej panu-

jących. 

dotyczące dyscyplin sporto-

wych, uprawiania sportu, 

uczestnictwa w imprezach 

sportowych i wyboru sprzętu 

sportowego. 

 

• Stosując urozmaicone słow-

nictwo i struktury, pisze email 

na temat wybranej dyscypliny 

sportowej i reguł w niej panu-

jących; ewentualne spora-

dyczne błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Reagowanie językowe: 

Uczeń... 

• Nieudolnie reaguje w pro-

stych sytuacjach, popełniając 

liczne błędy: uzyskuje i prze-

kazuje informacje i wyjaśnie-

nia odnośnie uprawiania 

sportu i udziału w imprezach 

sportowych; wyraża swoją 

opinię na temat różnych dys-

cyplin sportowych, sprzętu i 

imprez sportowych; pyta o 

opinie, zgadza się lub nie zga-

dza się z opiniami; zaprasza i 

reaguje na zaproszenie; pro-

ponuje, przyjmuje lub od-

rzuca propozycje dotyczące 

udziału w wydarzeniach spor-

towych; składa gratulacje, 

wyraża prośbę, reaguje na 

prośbę; instruuje, zakazuje i 

nakazuje podając zasady gry, 

udziela zgody lub odmawia 

• Reaguje w prostych sytua-

cjach, czasem popełniając 

błędy: uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia od-

nośnie uprawiania sportu i 

udziału w imprezach sporto-

wych; wyraża swoją opinię na 

temat różnych dyscyplin spor-

towych; sprzętu i imprez 

sportowych; pyta o opinie, 

zgadza się lub nie zgadza się 

z opiniami; zaprasza i reaguje 

na zaproszenie; proponuje, 

przyjmuje lub odrzuca propo-

zycje dotyczące udziału w 

wydarzeniach sportowych; 

składa gratulacje, wyraża 

prośbę, reaguje na prośbę; in-

struuje, zakazuje i nakazuje 

podając zasady gry, udziela 

• Popełniając nieliczne błędy 

reaguje w prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: uzy-

skuje i przekazuje informacje 

i wyjaśnienia odnośnie upra-

wiania sportu i udziału w im-

prezach sportowych; wyraża 

swoją opinię na temat róż-

nych dyscyplin sportowych, 

sprzętu i imprez sportowych, 

pyta o opinie, zgadza się lub 

nie zgadza się z opiniami; za-

prasza i reaguje na zaprosze-

nie, proponuje, przyjmuje lub 

odrzuca propozycje dotyczące 

udziału w wydarzeniach spor-

towych; składa gratulacje; 

wyraża prośbę, reaguje na 

prośbę; instruuje, zakazuje i 

nakazuje podając zasady gry; 

udziela zgody lub odmawia 

• Swobodnie reaguje w pro-

stych i złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje infor-

macje i wyjaśnienia odnośnie 

uprawiania sportu i udziału w 

imprezach sportowych; wy-

raża swoją opinię na temat 

różnych dyscyplin sporto-

wych, sprzętu i imprez spor-

towych, pyta o opinie, zgadza 

się lub nie zgadza się z opi-

niami; zaprasza i reaguje na 

zaproszenie; proponuje, 

przyjmuje lub odrzuca propo-

zycje dotyczące udziału w 

wydarzeniach sportowych; 

składa gratulacje; wyraża 

prośbę, reaguje na prośbę; in-

struuje, zakazuje i nakazuje 

podając zasady gry; udziela 



pozwolenia. zgody lub odmawia pozwole-

nia. 

pozwolenia. zgody lub odmawia pozwole-

nia. 

Przetwarzanie wypowiedzi: 

Uczeń... 

• Nieudolnie przekazuje w ję-

zyku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizu-

alnych, popełniając liczne 

błędy. 

 

• Z trudnością popełniając 

liczne błędy przekazuje w ję-

zyku polskim lub angielskim 

informacje sformułowane w 

języku angielskim, jak rów-

nież przekazuje w języku an-

gielskim informacje sformu-

łowane w języku polskim. 

• Przekazuje w języku angiel-

skim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, cza-

sem popełniając błędy. 

 

 • Popełniając dość liczne 

błędy przekazuje w języku 

polskim lub angielskim infor-

macje sformułowane w ję-

zyku angielskim, jak również 

przekazuje w języku angiel-

skim informacje sformuło-

wane w języku polskim. 

• Bez większego trudu, popeł-

niając nieliczne błędy, prze-

kazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w mate-

riałach wizualnych. 

 

• Na ogół poprawnie przeka-

zuje w języku polskim lub an-

gielskim informacje sformu-

łowane w języku angielskim, 

jak również przekazuje w ję-

zyku angielskim informacje 

sformułowane w języku pol-

skim. 

• Bez trudu przekazuje w ję-

zyku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizu-

alnych 

 

• Z łatwością przekazuje w ję-

zyku polskim lub angielskim 

informacje sformułowane w 

języku angielskim, jak rów-

nież przekazuje w języku an-

gielskim informacje sformu-

łowane w języku polskim. 

 

DZIAŁ 11: ZDROWIE 

 

 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Znajomość środków języko-

wych: Uczeń... 

• Słabo zna i z trudem podaje 

nazwy części ciała, chorób i 

dolegliwości. 

 

• Słabo zna i z trudem stosuje 

słownictwo odnoszące się do 

zdrowego stylu życia, lecze-

nia i zapobiegania chorobom. 

 

 • Słabo zna zasady tworzenia 

i stosowania zdań w czasie 

Past Perfect, popełnia liczne 

błędy. 

 

• Częściowo zna i podaje na-

zwy części ciała, chorób i do-

legliwości. 

 

• Częściowo zna i czasem po-

pełniając błędy stosuje słow-

nictwo odnoszące się do 

zdrowego stylu życia, lecze-

nia i zapobiegania chorobom. 

 

• Częściowo zna zasady two-

rzenia i stosowania zdań w 

czasie Past Perfect, popełnia 

dość liczne błędy. 

• Zna i podaje większość wy-

maganych nazw części ciała, 

chorób i dolegliwości. 

 

• Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje słownictwo odnoszące 

się do zdrowego stylu życia, 

leczenia i zapobiegania cho-

robom. 

 

• Zna zasady tworzenia i sto-

sowania zdań w czasie Past 

Perfect, popełnia nieliczne 

błędy. 

• Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy części 

ciała, chorób i dolegliwości. 

 

• Zna i bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie stosuje słownic-

two odnoszące się do zdro-

wego stylu życia, leczenia i 

zapobiegania chorobom. 

 

• Zna zasady tworzenia i po-

prawnie buduje i stosuje zda-

nia w czasie Past Perfect. 

 



• Popełnia liczne błędy two-

rząc formy czasowników: 

bezokolicznik lub formę –ing. 

 

• Popełnia dość liczne błędy 

tworząc formy czasowników: 

bezokolicznik lub formę –ing. 

 

• Tworzy formy czasowni-

ków: bezokolicznik lub formę 

–ing, popełniając nieliczne 

błędy. 

• Poprawnie tworzy formy 

czasowników: bezokolicznik 

lub formę –ing, popełniając 

nieliczne błędy. 

Słuchanie: Uczeń... • Słabo rozumie ogólny sens 

prostych wypowiedzi. 

 

• Często popełnia błędy w 

wyszukiwaniu prostych infor-

macji w wypowiedzi 

 

• Mimo pomocy popełniając 

liczne błędy znajduje w wy-

powiedzi bardziej złożone in-

formacje. 

• Rozumie ogólny sens pro-

stych wypowiedzi. 

 

• Znajduje proste informacje 

w wypowiedzi, czasem po-

pełniając błędy 

 

• Z pewną trudnością znaj-

duje w wypowiedzi bardziej 

złożone informacje. 

• Rozumie ogólny sens pro-

stych i bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

 

• Znajduje w wypowiedzi 

proste informacje. 

 

• Bez większego trudu znaj-

duje w wypowiedzi bardziej 

złożone informacje. 

• Z łatwością rozumie ogólny 

sens zarówno prostych, jak i 

złożonych wypowiedzi. 

 

• Z łatwością znajduje w wy-

powiedzi proste informacje. 

 

• Bez trudu znajduje w wypo-

wiedzi bardziej złożone infor-

macje. 

Czytanie: Uczeń... • Ma trudności z rozumie-

niem ogólnego sensu pro-

stych tekstów. 

 

 • Z trudnością znajduje w 

tekście określone informacje. 

 

 • Mimo pomocy, popełniając 

liczne błędy, rozpoznaje 

związki między poszczegól-

nymi częściami tekstu. 

• Najczęściej rozumie ogólny 

sens prostych tekstów. 

 

• Na ogół znajduje w tekście 

określone informacje. 

 

• Czasem popełniając błędy, 

rozpoznaje związki między 

poszczególnymi częściami 

tekstu. 

• Rozumie ogólny sens pro-

stych tekstów. 

 

• Bez większego trudu znaj-

duje w tekście określone in-

formacje. 

 

• Zazwyczaj poprawnie roz-

poznaje związki między po-

szczególnymi częściami tek-

stu. 

• Bez trudu rozumie ogólny 

sens tekstów. 

 

• Bez trudu znajduje w tek-

ście określone informacje. 

 

• Z łatwością rozpoznaje 

związki między poszczegól-

nymi częściami tekstu. 

Mówienie: Uczeń... • Mimo pomocy nieudolnie 

tworzy proste wypowiedzi 

ustne, popełniając liczne 

błędy zaburzające komunika-

cję: opowiada o czynno-

ściach, doświadczeniach i 

wydarzeniach związanych z 

• Z niewielką pomocą tworzy 

proste wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając błędy 

częściowo zaburzające komu-

nikację: opowiada o czynno-

ściach, doświadczeniach i 

wydarzeniach związanych z 

Tworzy proste wypowiedzi 

ustne, popełniając nieliczne 

błędy zazwyczaj niezaburza-

jące komunikacji: opowiada o 

czynnościach, doświadcze-

niach i wydarzeniach związa-

nych z dbaniem o zdrowie, a 

• Tworzy proste i złożone wy-

powiedzi ustne: opowiada o 

czynnościach, doświadcze-

niach i wydarzeniach związa-

nych z dbaniem o zdrowie, a 

także z przebytymi choro-



dbaniem o zdrowie, a także z 

przebytymi chorobami lub 

wypadkami; przedstawia 

fakty odnosząc się do róż-

nych dolegliwości, chorób 

oraz leczenia; opisuje swoje 

upodobania odnośnie sposo-

bów leczenia; wyraża i uza-

sadnia swoje opinie na temat 

stylu życia i jego wpływu na 

zdrowie 

dbaniem o zdrowie, a także z 

przebytymi chorobami lub 

wypadkami; przedstawia 

fakty odnosząc się do róż-

nych dolegliwości, chorób 

oraz leczenia; opisuje swoje 

upodobania odnośnie sposo-

bów leczenia; wyraża i uza-

sadnia swoje opinie na temat 

stylu życia i jego wpływu na 

zdrowie. 

także z przebytymi choro-

bami lub wypadkami; przed-

stawia fakty odnosząc się do 

różnych dolegliwości, chorób 

oraz leczenia; opisuje swoje 

upodobania odnośnie sposo-

bów leczenia; wyraża i uza-

sadnia swoje opinie na temat 

stylu życia i jego wpływu na 

zdrowie. 

bami lub wypadkami; przed-

stawia fakty odnosząc się do 

różnych dolegliwości, chorób 

oraz leczenia; opisuje swoje 

upodobania odnośnie sposo-

bów leczenia; wyraża i uza-

sadnia swoje opinie na temat 

stylu życia i jego wpływu na 

zdrowie; ewentualne spora-

dyczne błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Pisanie: Uczeń... • Mimo pomocy, popełniając 

liczne błędy zaburzające ko-

munikację, nieudolnie tworzy 

bardzo proste wypowiedzi pi-

semne: opisuje części ciała i 

choroby; opowiada o do-

świadczeniach związanych z 

chorowaniem i leczeniem; 

przedstawia fakty odnosząc 

się do problemów zdrowot-

nych i leczenia; opisuje swoje 

upodobania odnośnie metod 

zapobiegania chorobom oraz 

leczenia; wyraża i uzasadnia 

opinie oraz wyjaśnienia doty-

czące sposobów dbania o 

zdrowie; wyraża uczucia i 

emocje. 

 

• Popełniając liczne błędy za-

kłócające komunikację, nieu-

dolnie pisze wiadomość doty-

• Sam lub z pomocą tworzy 

bardzo proste wypowiedzi pi-

semne, popełniając dość 

liczne błędy częściowo zabu-

rzające komunikację: opisuje 

części ciała i choroby; opo-

wiada o doświadczeniach 

związanych z chorowaniem i 

leczeniem; przedstawia fakty 

odnosząc się do problemów 

zdrowotnych i leczenia; opi-

suje swoje upodobania odno-

śnie metod zapobiegania cho-

robom oraz leczenia; wyraża i 

uzasadnia opinie oraz wyja-

śnienia dotyczące sposobów 

dbania o zdrowie; wyraża 

uczucia i emocje. 

 

• Popełniając dość liczne 

błędy częściowo zakłócające 

komunikację, pisze wiado-

mość dotyczącą problemów 

• Popełniając nieliczne błędy 

na ogół niezakłócające komu-

nikacji, tworzy krótkie wypo-

wiedzi pisemne: opisuje czę-

ści ciała i choroby; opowiada 

o doświadczeniach związa-

nych z chorowaniem i lecze-

niem; przedstawia fakty od-

nosząc się do problemów 

zdrowotnych i leczenia; opi-

suje swoje upodobania odno-

śnie metod zapobiegania cho-

robom oraz leczenia; wyraża i 

uzasadnia opinie oraz wyja-

śnienia dotyczące sposobów 

dbania o zdrowie; wyraża 

uczucia i emocje. 

 

• Popełniając nieliczne błędy 

zazwyczaj niezakłócające ko-

munikacji, pisze wiadomość 

dotyczącą problemów zdro-

wotnych. 

• Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

bezbłędnie lub niemal bez-

błędnie, tworzy krótkie i bar-

dziej złożone wypowiedzi pi-

semne: opisuje części ciała i 

choroby; opowiada o do-

świadczeniach związanych z 

chorowaniem i leczeniem; 

przedstawia fakty odnosząc 

się do problemów zdrowot-

nych i leczenia; opisuje swoje 

upodobania odnośnie metod 

zapobiegania chorobom oraz 

leczenia; wyraża i uzasadnia 

opinie oraz wyjaśnienia doty-

czące sposobów dbania o 

zdrowie; wyraża uczucia i 

emocje. 

 

• Stosując urozmaicone słow-

nictwo i struktury, pisze wia-



czącą problemów zdrowot-

nych. 

zdrowotnych. domość dotyczącą proble-

mów zdrowotnych; ewentu-

alne sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie językowe: 

Uczeń... 

• Nieudolnie reaguje w pro-

stych sytuacjach, popełniając 

liczne błędy: proponuje, 

przyjmuje i odrzuca propozy-

cje; wyraża prośbę oraz 

zgodę lub odmowę spełnie-

nia; prosi o radę, udziela rady 

odnośnie dbania o zdrowie; 

wyraża uczucia i emocje; sto-

suje formy i zwroty grzeczno-

ściowe. 

• Reaguje w prostych sytua-

cjach, czasem popełniając 

błędy: proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycje; wyraża 

prośbę oraz zgodę lub od-

mowę spełnienia; prosi o 

radę, udziela rady odnośnie 

dbania o zdrowie; wyraża 

uczucia i emocje; stosuje 

formy i zwroty grzeczno-

ściowe. 

• Popełniając nieliczne błędy, 

reaguje w prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: propo-

nuje, przyjmuje i odrzuca 

propozycje; wyraża prośbę 

oraz zgodę lub odmowę speł-

nienia; prosi o radę, udziela 

rady odnośnie dbania o zdro-

wie; wyraża uczucia i emo-

cje, stosuje formy i zwroty 

grzecznościowe. 

• Swobodnie reaguje w pro-

stych i złożonych sytuacjach: 

proponuje, przyjmuje i od-

rzuca propozycje; wyraża 

prośbę oraz zgodę lub od-

mowę spełnienia; prosi o 

radę; udziela rady odnośnie 

dbania o zdrowie; wyraża 

uczucia i emocje; stosuje 

formy i zwroty grzeczno-

ściowe. 

Przetwarzanie wypowiedzi: 

Uczeń... 

• Nieudolnie przekazuje w ję-

zyku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizu-

alnych, popełniając liczne 

błędy. 

 

• Z trudnością, popełniając 

liczne błędy, przekazuje w ję-

zyku polskim lub angielskim 

informacje sformułowane w 

języku angielskim, jak rów-

nież przekazuje w języku an-

gielskim informacje sformu-

łowane w języku polskim. 

• Przekazuje w języku angiel-

skim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, cza-

sem popełniając błędy. 

 

• Popełniając dość liczne 

błędy, przekazuje w języku 

polskim lub angielskim infor-

macje sformułowane w ję-

zyku angielskim, jak również 

przekazuje w języku angiel-

skim informacje sformuło-

wane w języku polskim. 

• Bez większego trudu, popeł-

niając nieliczne błędy, prze-

kazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w mate-

riałach wizualnych. 

 

• Na ogół poprawnie przeka-

zuje w języku polskim lub 

angielskim informacje sfor-

mułowane w języku angiel-

skim, jak również przekazuje 

w języku angielskim informa-

cje sformułowane w języku 

polskim. 

• Bez trudu przekazuje w ję-

zyku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizu-

alnych 

 

• Z łatwością przekazuje w 

języku polskim lub angiel-

skim informacje sformuło-

wane w języku angielskim, 

jak również przekazuje w ję-

zyku angielskim informacje 

sformułowane w języku pol-

skim. 

 

DZIAŁ 12: NAUKA I TECHNIKA 

 

 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 



Znajomość środków języko-

wych: Uczeń... 

• Słabo zna i z trudem podaje 

wybrane nazwy wynalazków 

i urządzeń technicznych. 

 

• Słabo zna i z trudem stosuje 

słownictwo opisujące korzy-

stanie z urządzeń technicz-

nych, nowoczesnych techno-

logii oraz technologii infor-

macyjno-komunikacyjnych. 

 

• Słabo zna zasady tworzenia 

zdań oznajmujących oraz py-

tań w mowie zależnej, buduje 

zdania i posługuje się nimi 

popełniając liczne błędy. 

• Częściowo zna i podaje wy-

brane nazwy wynalazków i 

urządzeń technicznych. 

 

• Częściowo zna i popełniając 

dość liczne błędy stosuje 

słownictwo opisujące korzy-

stanie z urządzeń technicz-

nych, nowoczesnych techno-

logii oraz technologii infor-

macyjno-komunikacyjnych. 

• Częściowo zna zasady two-

rzenia zdań oznajmujących 

oraz pytań w mowie zależnej, 

buduje zdania i posługuje się 

nimi popełniając dość liczne 

błędy. 

• Zna i podaje większość wy-

maganych nazw wynalazków 

i urządzeń technicznych. 

 

• Zna i popełniając drobne 

błędy stosuje słownictwo opi-

sujące korzystanie z urządzeń 

technicznych, nowoczesnych 

technologii oraz technologii 

informacyjno-komunikacyj-

nych. 

 • Zna zasady tworzenia zdań 

oznajmujących oraz pytań w 

mowie zależnej i zazwyczaj 

poprawnie się nimi posługuje. 

• Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy wynalaz-

ków i urządzeń technicznych. 

 

• Swobodnie i poprawnie sto-

suje słownictwo opisujące 

korzystanie z urządzeń tech-

nicznych, nowoczesnych 

technologii oraz technologii 

informacyjno-komunikacyj-

nych. 

 

• Poprawnie tworzy i posłu-

guje się zdaniami oznajmują-

cymi oraz pytaniami w mo-

wie zależnej. 

Słuchanie: Uczeń... • Słabo rozumie ogólny sens 

prostych wypowiedzi. 

 

• Często popełnia błędy w 

wyszukiwaniu prostych infor-

macji w wypowiedzi. 

 

• Mimo pomocy z dużą trud-

nością znajduje w wypowie-

dzi bardziej złożone informa-

cje. 

 

• Popełniając liczne błędy 

określa intencje nadawcy 

oraz kontekst wypowiedzi. 

• Rozumie ogólny sens pro-

stych wypowiedzi. 

 

• Znajduje proste informacje 

w wypowiedzi, czasem po-

pełniając błędy 

 

• Z pewną trudnością znaj-

duje w wypowiedzi bardziej 

złożone informacje. 

 

• Popełniając dość liczne 

błędy określa intencje na-

dawcy oraz kontekst wypo-

wiedzi. 

• Rozumie ogólny sens pro-

stych i bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

 

• Znajduje proste informacje 

w wypowiedzi. 

 

• Bez większego trudu znaj-

duje w wypowiedzi bardziej 

złożone informacje. 

 

• Popełniając drobne błędy 

określa intencje nadawcy 

oraz kontekst wypowiedzi. 

• Z łatwością rozumie ogólny 

sens zarówno prostych, jak i 

złożonych wypowiedzi. 

 

• Z łatwością znajduje proste 

informacje w wypowiedzi. 

 

• Bez trudu znajduje w wypo-

wiedzi bardziej złożone infor-

macje. 

 

• Bezbłędnie lub niemal bez-

błędnie określa intencje na-

dawcy oraz kontekst wypo-

wiedzi. 

Czytanie: Uczeń... • Ma trudności z rozumie- • Najczęściej rozumie ogólny 

sens prostych tekstów. 

• Rozumie ogólny sens pro-

stych tekstów. 

• Bez trudu rozumie ogólny 

sens tekstów. 



niem ogólnego sensu pro-

stych tekstów. 

 

• Z trudnością znajduje w tek-

ście określone informacje. 

 

• Popełniając liczne błędy 

określa intencje nadawcy 

oraz kontekst wypowiedzi pi-

semnej. 

 

• Mimo pomocy, popełniając 

liczne błędy rozpoznaje 

związki między poszczegól-

nymi częściami tekstu. 

 

• Mimo pomocy, z trudnością 

rozróżnia formalny i niefor-

malny styl tekstu. 

 

• Na ogół znajduje w tekście 

określone informacje. 

 

• Popełniając dość liczne 

błędy określa intencje na-

dawcy oraz kontekst wypo-

wiedzi pisemnej. 

 

• Czasem popełniając błędy, 

rozpoznaje związki między 

poszczególnymi częściami 

tekstu. 

 

• Czasem popełniając błędy, 

rozróżnia formalny i niefor-

malny styl tekstu. 

 

• Bez większego trudu znaj-

duje w tekście określone in-

formacje. 

 

• Popełniając drobne błędy 

określa intencje nadawcy 

oraz kontekst wypowiedzi pi-

semnej. 

 

• Zazwyczaj poprawnie roz-

poznaje związki między po-

szczególnymi częściami tek-

stu. 

 

• Zazwyczaj poprawnie roz-

różnia formalny i niefor-

malny styl tekstu. 

 

• Bez trudu znajduje w tek-

ście określone informacje. 

 

• Bezbłędnie lub niemal bez-

błędnie określa intencje na-

dawcy oraz kontekst wypo-

wiedzi pisemnej. 

 

• Z łatwością rozpoznaje 

związki między poszczegól-

nymi częściami tekstu. 

 

• Z łatwością rozróżnia for-

malny i nieformalny styl tek-

stu. 

Mówienie: Uczeń... • Mimo pomocy nieudolnie 

tworzy proste wypowiedzi 

ustne, popełniając liczne 

błędy zaburzające komunika-

cję: opisuje wynalazki i gry 

video; przedstawia fakty do-

tyczące wynalazków oraz ko-

rzystania z urządzeń tech-

nicznych i najnowszych tech-

nologii; przedstawia swoje 

marzenia, nadzieje i plany 

dotyczące korzystania z tech-

nologii; opisuje swoje upodo-

bania odnośnie gier video; 

• Sam lub z pomocą tworzy 

proste wypowiedzi ustne: 

opisuje wynalazki i gry vi-

deo; przedstawia fakty doty-

czące wynalazków oraz ko-

rzystania z urządzeń tech-

nicznych i najnowszych tech-

nologii; przedstawia swoje 

marzenia, nadzieje i plany 

dotyczące korzystania z tech-

nologii; opisuje swoje upodo-

bania odnośnie gier video; 

wyraża i uzasadnia swoje opi-

nie na temat korzystania z 

technologii informacyjnych 

• Tworzy proste wypowiedzi 

ustne, popełniając nieliczne 

zazwyczaj niezakłócające ko-

munikacji błędy: opisuje wy-

nalazki i gry video; przedsta-

wia fakty dotyczące wynalaz-

ków oraz korzystania z urzą-

dzeń technicznych i najnow-

szych technologii; przedsta-

wia swoje marzenia, nadzieje 

i plany dotyczące korzystania 

z technologii; opisuje swoje 

upodobania odnośnie gier vi-

deo; wyraża i uzasadnia 

• Używając bogatego słow-

nictwa tworzy proste i zło-

żone wypowiedzi ustne: opi-

suje wynalazki i gry video; 

przedstawia fakty dotyczące 

wynalazków oraz korzystania 

z urządzeń technicznych i 

najnowszych technologii; 

przedstawia swoje marzenia, 

nadzieje i plany dotyczące 

korzystania z technologii; 

opisuje swoje upodobania od-

nośnie gier video; wyraża i 

uzasadnia swoje opinie na te-

mat korzystania z technologii 



wyraża i uzasadnia swoje opi-

nie na temat korzystania z 

technologii informacyjnych 

oraz mediów społecznościo-

wych. 

oraz mediów społecznościo-

wych; dość liczne błędy czę-

ściowo zakłócają komunika-

cję. 

swoje opinie na temat korzy-

stania z technologii informa-

cyjnych oraz mediów spo-

łecznościowych. 

informacyjnych oraz mediów 

społecznościowych; ewentu-

alne sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Pisanie: Uczeń... • Mimo pomocy, popełniając 

liczne błędy, nieudolnie two-

rzy bardzo proste wypowie-

dzi pisemne: opisuje odkry-

cia, wynalazki, urządzenia 

techniczne; przedstawia fakty 

dotyczące wynalazków oraz 

korzystania z urządzeń tech-

nicznych i najnowszych tech-

nologii; przedstawia swoje 

marzenia, nadzieje i plany 

oraz wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat korzy-

stania z technologii informa-

cyjnych oraz mediów spo-

łecznościowych. 

 

• Popełniając liczne zakłóca-

jące komunikację błędy, pisze 

list do organizatora kursu 

tworzenia muzyki elektro-

nicznej. 

• Sam lub z pomocą tworzy 

bardzo proste wypowiedzi pi-

semne popełniając dość 

liczne błędy częściowo zakłó-

cające komunikację: opisuje 

odkrycia, wynalazki, urządze-

nia techniczne; przedstawia 

fakty dotyczące wynalazków 

oraz korzystania z urządzeń 

technicznych i najnowszych 

technologii; przedstawia 

swoje marzenia, nadzieje i 

plany oraz wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat korzy-

stania z technologii informa-

cyjnych oraz mediów spo-

łecznościowych. 

 

• Popełniając dość liczne czę-

ściowo zakłócające komuni-

kację błędy, pisze list do or-

ganizatora kursu tworzenia 

muzyki elektronicznej. 

• Popełniając nieliczne na 

ogół niezakłócające komuni-

kacji błędy, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

odkrycia, wynalazki, urządze-

nia techniczne; przedstawia 

fakty dotyczące wynalazków 

oraz korzystania z urządzeń 

technicznych i najnowszych 

technologii; przedstawia 

swoje marzenia, nadzieje i 

plany oraz wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat korzy-

stania z technologii informa-

cyjnych oraz mediów spo-

łecznościowych. 

 

• Popełniając nieliczne w za-

sadzie niezakłócające komu-

nikacji błędy, pisze list do or-

ganizatora kursu tworzenia 

muzyki elektronicznej. 

• Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

bezbłędnie lub niemal bez-

błędnie, tworzy krótkie wy-

powiedzi pisemne: opisuje 

odkrycia, wynalazki, urządze-

nia techniczne; przedstawia 

fakty dotyczące wynalazków 

oraz korzystania z urządzeń 

technicznych i najnowszych 

technologii; przedstawia 

swoje marzenia, nadzieje i 

plany oraz wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat korzy-

stania z technologii informa-

cyjnych oraz mediów spo-

łecznościowych. 

 

• Stosując urozmaicone słow-

nictwo i struktury pisze list 

do organizatora kursu tworze-

nia muzyki elektronicznej; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zakłócają komuni-

kacji. 

Reagowanie językowe: 

Uczeń... 

• Nieudolnie reaguje w pro-

stych sytuacjach, popełniając 

liczne błędy: uzyskuje i prze-

• Reaguje w prostych sytua-

cjach, czasem popełniając 

błędy: uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz wyjaśnienia 

Popełniając nieliczne błędy, 

reaguje w prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: uzy-

skuje i przekazuje informacje 

• Swobodnie reaguje w pro-

stych i złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje infor-



kazuje informacje oraz wyja-

śnienia odnośnie korzystania 

z urządzeń technicznych i 

najnowszych technologii; wy-

raża opinię, pyta o opinię, 

zgadza się lub nie zgadza z 

opiniami innych osób doty-

czącymi gier video oraz ko-

rzystania z najnowszych tech-

nologii; proponuje, przyjmuje 

i odrzuca propozycje doty-

czące projektowanej gry 

komputerowej lub gry video; 

wyraża prośbę oraz zgodę lub 

odmowę spełnienia prośby, 

wyraża uczucia i emocje, sto-

suje wyrażenia i zwroty 

grzecznościowe. 

odnośnie korzystania z urzą-

dzeń technicznych i najnow-

szych technologii; wyraża 

opinię, pyta o opinię, zgadza 

się lub nie zgadza z opiniami 

innych osób dotyczącymi gier 

video oraz korzystania z naj-

nowszych technologii; propo-

nuje, przyjmuje i odrzuca 

propozycje dotyczące projek-

towanej gry komputerowej 

lub gry video; wyraża prośbę 

oraz zgodę lub odmowę speł-

nienia prośby; wyraża uczu-

cia i emocje; stosuje wyraże-

nia i zwroty grzecznościowe. 

oraz wyjaśnienia odnośnie 

korzystania z urządzeń tech-

nicznych i najnowszych tech-

nologii; wyraża opinię, pyta o 

opinię, zgadza się lub nie 

zgadza z opiniami innych 

osób dotyczącymi gier video 

oraz korzystania z najnow-

szych technologii; proponuje, 

przyjmuje i odrzuca propozy-

cje dotyczące projektowanej 

gry komputerowej lub gry vi-

deo; wyraża prośbę oraz 

zgodę lub odmowę spełnienia 

prośby; wyraża uczucia i 

emocje; stosuje wyrażenia i 

zwroty grzecznościowe. 

macje oraz wyjaśnienia odno-

śnie korzystania z urządzeń 

technicznych i najnowszych 

technologii; wyraża opinię, 

pyta o opinię, zgadza się lub 

nie zgadza z opiniami innych 

osób dotyczącymi gier video 

oraz korzystania z najnow-

szych technologii; proponuje, 

przyjmuje i odrzuca propozy-

cje dotyczące projektowanej 

gry komputerowej lub gry vi-

deo; wyraża prośbę oraz 

zgodę lub odmowę spełnienia 

prośby; wyraża uczucia i 

emocje; stosuje wyrażenia i 

zwroty grzecznościowe. 

Przetwarzanie wypowiedzi: 

Uczeń... 

• Nieudolnie przekazuje w ję-

zyku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizu-

alnych, popełniając liczne 

błędy. 

 

• Z trudnością, popełniając 

liczne błędy, przekazuje w ję-

zyku polskim lub angielskim 

informacje sformułowane w 

języku angielskim, jak rów-

nież przekazuje w języku an-

gielskim informacje sformu-

łowane w języku polskim. 

• Przekazuje w języku angiel-

skim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, cza-

sem popełniając błędy. 

 

• Popełniając dość liczne 

błędy, przekazuje w języku 

polskim lub angielskim infor-

macje sformułowane w ję-

zyku angielskim, jak również 

przekazuje w języku angiel-

skim informacje sformuło-

wane w języku polskim. 

• Bez większego trudu, popeł-

niając nieliczne błędy, prze-

kazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w mate-

riałach wizualnych. 

 

• Na ogół poprawnie przeka-

zuje w języku polskim lub 

angielskim informacje sfor-

mułowane w języku angiel-

skim, jak również przekazuje 

w języku angielskim informa-

cje sformułowane w języku 

polskim. 

• Bez trudu przekazuje w ję-

zyku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizu-

alnych 

 

• Z łatwością przekazuje w 

języku polskim lub angiel-

skim informacje sformuło-

wane w języku angielskim, 

jak również przekazuje w ję-

zyku angielskim informacje 

sformułowane w języku pol-

skim. 

 


