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PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH 
 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 

język angielski 
       

 
CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 I. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych 
wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej 
odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w 
zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

  IV. Reagowanie na wypowiedzi. 

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu, w zakresie 
opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych. 

 
TREŚCI NAUCZANIA - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w 
zakresie następujących tematów: 

 człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, 
zainteresowania); 

 dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia); 

 szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły); 

 praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy); 

 życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, 
czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, 
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konflikty i problemy); 
 żywienie    (np.    artykuły    spożywcze,    posiłki    i    ich    przygotowywanie,    lokale 

gastronomiczne); 

 zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, 
reklama); 

 podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja 
turystyczna, wycieczki, zwiedzanie); 

 kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media); 

 sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy); 

 zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, 
uzależnienia); 

 nauka   i   technika   (np.   odkrycia   naukowe,   wynalazki,   obsługa   i   korzystanie   z 
podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne); 

 świat  przyrody  (np.   pogoda,   rośliny  i  zwierzęta,   krajobraz,  zagrożenie  i   ochrona 
środowiska naturalnego, klęski żywiołowe); 

 życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość); 

 elementy  wiedzy   o   krajach   obszaru   nauczanego języka   oraz   o   kraju   ojczystym z 
uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej. 

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, 
ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 

1. reaguje na polecenia; 

2. określa główną myśl tekstu; 

3. znaj duj e w tekście określone informacje; 

4. określa intencję nadawcy/autora tekstu; 

5. określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników); 

6. rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki 
reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły 
prasowe i teksty narracyjne): 

 określa główną myśl tekstu; 

 określa główną myśl poszczególnych części tekstu; 

 znaj duj e w tekście określone informacje; 

 określa intencje nadawcy/autora tekstu; 

 określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu); 

 rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; 

 rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: 

 opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; 

 opowiada o wydarzeniach życia codziennego; 

 przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

 relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 

 wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; 

 przedstawia opinie innych osób; 
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 przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

 opisuje doświadczenia swoje i innych osób; 

 stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. 

5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. notatka, ogłoszenie, 
zaproszenie, pozdrowienia, życzenia, wiadomość, ankieta, pocztówka, e-mail, opis, krótki list 
prywatny): 

 opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; 

 opisuje wydarzenia życia codziennego; 

 przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

 relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 

 wyraża i uzasadnia swoje poglądy, uczucia; 

 przedstawia opinie innych osób; 

 opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

 opisuje doświadczenia swoje i innych osób; 

 stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. 

6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach: 

 nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i żegna, udziela 
podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 

 rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; 

 stosuje formy grzecznościowe; 

 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 

 prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (np. wymiana 
zakupionego towaru); 

 proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 

 prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

 wyraża  swoje  opinie,   intencje,   preferencje  i   życzenia,   pyta  o  opinie,   preferencje i 
życzenia innych, zgadza się, sprzeciwia się; 

 wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 

 prosi o radę i udziela rady; 

 wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 

 wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny; 

 prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca. 

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość, pocztówka, krótki 
list prywatny) w typowych sytuacjach: 

 nawiązuje   kontakty   towarzyskie   (np.   przedstawia   siebie   i   inne   osoby,   udziela 
podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 

 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz); 

 prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (np. uzgadnianie formy 
spędzania czasu); 

 proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 

 prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 
 wyraża  swoje  opinie,   intencje,   preferencje  i   życzenia,   pyta  o  opinie, i życzenia 

innych, zgadza się, sprzeciwia się; 
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 wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 

 prosi o radę i udziela rady; 

 wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 

 wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny. 

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie: 

 przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, 
symbolach, piktogramach), audiowizualnych (np. filmach, reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych; 

 przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym. 

 przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim. 
 

 Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki 
samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie 
notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym). 

 Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych. 

 Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) 
również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, 
rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. zastąpienie 
innym wyrazem, opis, środki niewerbalne) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu. 

 Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 
 

 
ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 

 
Za  podstawowy  cel  kształcenia  w  nauczaniu  języków  obcych  nowożytnych przyjęto skuteczne  
porozumiewanie  się w  języku  obcym,  w  mowie  i  w  piśmie. Priorytetem jest zatem umiejętność 
 osiągania przez ucznia różnych  celów  komunikacyjnych,  a  poprawność językowa,  choć odgrywa  
istotną  rolę, nie jest nadrzędnym celem dydaktycznym. 
Oprócz  umiejętności  językowych  szkoła,  poprzez  nauczanie  języka  obcego, kształtuje postawy 
ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur. 
Warunkiem  rozwijania  umiejętności językowych na III etapie edukacyjnym jest  zapewnienie  uczniom  
kontynuacji  nauki  języka  obcego  nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej. Nauczyciele 
powinni właściwie określić i  wykorzystać  zdobyte  przez  uczniów  w  szkole  podstawowej  
umiejętności językowe.  
W tym celu konieczne jest przeprowadzenie testów, które pozwolą  na zakwalifikowanie uczniów do 
odpowiednich grup zaawansowania. 

WYMAGANIA EDUKACYJNE SĄ DZIELONE NA ZAKRES  
PODSTAWOWY I PONADPODSTAWOWY: 

Wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmują wiadomości i umiejętności, które można 
zaklasyfikować jako bardzo łatwe i łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, bazowe, to jest niezbędne  
w dalsze nauce, ułatwiające uczniowi uczenie się innych przedmiotów, interdyscyplinarne, pewne  
i wdrożone w praktyce. Za przyswojenie wiedzy i umiejętności z tego zakresu uczeń otrzymuje ocenę 
dostateczną. Słabe opanowanie zakresu programu ocenia się na ocenę dopuszczającą, a nie opanowanie 
programowych wymagań na ocenę niedostateczną, 

Wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmują wiadomości i umiejętności trudniejsze, takie 
które rozszerzają podstawy przedmiotu, pogłębiają interdyscyplinarność lub swoistość przedmiotu, mają 



 5

także charakter hipotez i są problematyczne. W zależności od stopnia opanowania wymagań z tego 
zakresu uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli jest potrzebne wsparcie pomoc nauczyciela, albo bardzo 
dobrą, jeśli uczeń samodzielnie operuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania zakresu 
ponadpodstawowego.
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA I Z języka angielskiego 
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Nr 
DZI
AŁU 

DZIAŁ PROGRAMU 
TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

podstawowe 
Ponadpodstawowe 

(wszystko, co w zakresie 
podstawowym i ponadto) 

propozycje/ przykłady  
na ocenę celującą 

I OKRES 

I Starter 

1. zna znaczenie, poprawnie zapisuje i 

niekiedy stosuje wybrane 
słownictwo z rozdziału, w 
szczególności: 

• dane osobowe, 
• miejsca w mieście,  
• rzeczy osobiste,  
• kraje i narodowości,  
• rodzina, 
– zna znaczenie i odmianę czasowników 
to be, have got, 
– zna konstrukcje there is/there are, 
– rozróżnia zaimki osobowe w funkcji 
podmiotu i dopełnienia,  
– zna dopełniacz z 's,  
– rozróżnia zaimki dzierżawcze, 
– zna związki czasowników: do, go, play 
z nazwami sportów, 
– rozumie powitania, pożegnania oraz 
pytania o dane personalne. 

2. w większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie, 
– reaguje adekwatnie na powitanie  
i pożegnanie, 
– pyta i reaguje na pytanie o imię, wiek, 
pochodzenie i rodzinę, 

 

1.– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i 

wypowiada słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– odmienia czasowniki to be, have got, 
stosuje je poprawnie w wypowiedziach, 
– poprawnie stosuje konstrukcje there 
is/there are w wypowiedziach, 
– poprawnie stosuje w wypowiedziach 
zaimki osobowe w funkcji podmiotu i 
dopełnienia, dopełniacz z 's oraz zaimki 
dzierżawcze, 

  
2. – rozróżnia styl formalny i nieformalny 

powitań i pożegnań, 
– wita się i żegna z innymi, 
– przedstawia siebie i inne osoby, 
– udziela informacji o sobie, uzyskuje i 
udziela informacji o i innych osobach, 

 

II 
Play The Game! 
 
 

1.– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i 

niekiedy stosuje wybrane 
słownictwo z rozdziału, w 
szczególności: 

• dyscypliny sportowe, 
• miejsca związane ze sportem, 
• sprzęt sportowy, 
– zna konstrukcję zdań w czasie Present 
simple, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 
podstawowe czasowniki wyrażające 
emocje: like, love, hate, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 
wybrane przysłówki częstotliwości, 
– rozróżnia i stosuje znaki 
interpunkcyjne: kropka, przecinek, znak 
zapytania, wykrzyknik  
 

2.– w większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie ze zrozumieniem  
i słuchanie, 
– reaguje na pytania dotyczące sportu: 
wymienia dyscyplinę, używany sprzęt, 
określa miejsce i czas, podaje nazwisko 
ulubionego sportowca,  

1.– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i 

wypowiada słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– poprawnie stosuje w wypowiedziach 
czasowniki: do, go, play w związkach z 
nazwami sportów, 
– tworzy od nazw sportów nazwy osób 
uprawiających dany sport, 
– poprawnie stosuje w wypowiedziach 
konstrukcje w czasie Present simple oraz 
konstrukcje czasownikowe z formą 
gerund, 
– poprawnie stosuje czasowniki 
wyrażające emocje: enjoy, don’t mind, 
– poprawnie stosuje apostrof. 
 

2. – uzyskuje i przekazuje informacje na 

temat sportu: wymienia dyscyplinę, 
sprzęt, miejsca, opisuje doświadczenia 
związane z uprawianiem sportu, 
wymienia ulubionych sportowców, 
– wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat sportu, 

1. - przygotowuje prezentację na 
temat ulubionej dyscypliny 
sportowej. Prezentację uczeń 
przedstawia na forum klasy w 
języku angielskim.  
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III The Big Picture 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• rodzaje filmów, 
• przymiotniki wyrażające opinię, 
– zna i poprawnie stosuje wybrane 
spójniki: and, but, 
– zna konstrukcję zdań w czasie 
Present continuous, 
– rozróżnia poznane konstrukcje 
czasu teraźniejszego, 
– rozpoznaje zwroty używane do 
sugerowania, poprawnie stosuje 
wybrany, np. let’s… 

2.– w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem  
i słuchanie, 
– reaguje na pytania dotyczące 
filmy: podaje gatunek, tytuł, 
aktorów, itp., 
– wyraża opinię na temat filmu, 
– proponuje innym wspólne wyjście 
do kina, przyjmuje lub odrzuca 
zaproszenie, 
– opisuje sytuacje na zdjęciu, 
– pisze e-mail na temat ulubionego 
filmu. 

 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, w 
szczególności: 

• wyrażenia z planu filmowego, 
– zna i poprawnie stosuje spójnik 
because, 
– poprawnie stosuje akcent 
wyrazowy w poznanych 
przymiotnikach, 
– poprawnie stosuje w 
wypowiedziach 
konstrukcje zdań w czasie Present 
continuous, 
– poprawnie stosuje obie poznane 
konstrukcje czasu teraźniejszego w 
sytuacjach typowych, 
– zamiennie stosuje poznane zwroty 
używane do sugerowania. 

2.– uzyskuje i przekazuje 

informacje na temat filmu: gatunek, 
efekty specjalne itp. 
– wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat filmu, bohatera 
filmowego. Zgadza się lub nie z 
opinią innych osób, 
– w dialogu proponuje różne formy 
spędzenia wolnego czasu, reaguje 
na sugestie innych, negocjuje 
rozwiązania, 

 

1.– pisze recenzję swojego 

ulubionego filmu, praca 
zawiera ponad 200 słów, 
napisana jest poprawnie 
pod względem 
gramatycznym i 
leksykalnym 

2. – uczeń swobodnie w języku 
angielskim wypowiada się na 
temat problemów społecznych w 
Polsce. Wypowiedź sformułowana 
jest poprawnie gramatycznie , 
wymowa jest płynna 
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IV Past Lives 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• historia, 
• ważne wydarzenia życiowe 
– zna konstrukcję zdań w czasie 
Past simple, 
– wie, że istnieją różne formy 
przeszłe czasowników, zna formy 
przeszłe niektórych czasowników 
nieregularnych, 
– zna i stosuje wybrane określenia 
czasu. 

2.– w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem  
i słuchanie, 
– pyta i udziela odpowiedzi na 
temat wydarzeń z przeszłości, 
– pisze krótką notkę biograficzną, 
– proponuje zwiedzanie miejsc 
historycznych, reaguje na 
propozycje.  

 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– poprawnie stosuje w 
wypowiedziach 
konstrukcje w czasie Past simple, 
– poprawnie wymawia końcówki -ed 
w czasownikach regularnych, 
– poprawnie stosuje formy przeszłe 
poznanych czasowników 
nieregularnych, 
– poprawnie stosuje poznane 
określenia czasu. 

2.– relacjonuje przeszłe wydarzenia, 

– wypowiada się na temat wydarzeń 
historycznych w Polsce, 
– pisze krótką biografię znanej 
postaci historycznej, 
– proponuje zwiedzanie miejsc 
historycznych, uzasadnia swój 
wybór. 

 

1.– uczeń pisze biografię znanej 

postaci historycznej, praca 
przedstawiona jest na 
formu klasy. Oceniany jest 
pomysł wykonania, 
wymowa i poprawność 
gramatyczno- leksykalna 
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V Is it a crime? 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• wykroczenia, łamanie zasad, 
– zna konstrukcję zdań w czasie 
Past continuous, 
– zna i stosuje wybrane przyimki 
opisujące ruch, np. into, up, down, 
– zna zwroty determinujące 
kolejność wydarzeń, stosuje 
wybrane, np. first, finally. 

2.– w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem  
i słuchanie, 
– reaguje na pytania o łamanie 
zasad i wykroczenia, 
– pyta i udziela odpowiedzi na 
temat czynności wykonywanych 
poprzedniego dnia o określonej 
porze, 
– opisuje zachowanie uczniów na 
ilustracji, 
– przekazuje dobre i złe 
wiadomości, reaguje na wiadomości 
adekwatnie do treści, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
na temat przestępstwa, 
– pisze e-mail do kolegi, informuje, 
że został okradziony. 

 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– poprawnie stosuje w 
wypowiedziach 
konstrukcje w czasie Past 
continuous, 
– poprawnie stosuje obie poznane 
konstrukcje czasu przeszłego w 
sytuacjach typowych, 
– stosuje poznane przyimki 
opisujące ruch, 
– stosuje poznane zwroty 
determinujące kolejność wydarzeń, 
– poprawnie wymawia słabe i 
mocne formy czasowników was i 
were. 

2. – uzyskuje i przekazuje 

informacje o doświadczeniach 
życiowych, swoich i innych osób 
dotyczące wykroczeń, 
– wypowiada się na temat łamania 
zasad w polskich szkołach, 
– okazuje rozmówcy 
zainteresowanie, wykorzystując 
odpowiednie zwroty, 
– pisze krótki tekst narracyjny: 
relacjonuje przestępstwo, którego 
był ofiarą, 
– wypowiada się na temat graffiti w 
Polsce. 

 

1.– pisze krótki tekst narracyjny: 

relacjonuje przestępstwo, 
którego był ofiarą, oceniana 
jest poprawność 
gramatyczno – leksykalna.  
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VI Look At You 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• wygląd zewnętrzny, 
• osobowość, 
– zna i rozumie zasady 
stopniowania przymiotników, 
rozróżnia przymiotniki nieregularne, 
– ma świadomość, że czasu Present 
continuous można używać do 
wyrażania przyszłości.  

2.– w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem  
i słuchanie, 
– przekazuje i uzyskuje informacje 
na temat wyglądu, 
– opisuje wygląd zewnętrzny 
znanych osób, 
– wyraża opinię o różnych 
dziedzinach życia, pyta o opinię 
innych osób, 
– wyraża życzenia, pyta o życzenia 
innych osób, 
– pisze list, opisuje poznaną osobę i 
okoliczności spotkania. 

 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, w tym: 

1) genetyka 
– poprawnie stosuje formy 
przymiotników, 
– poprawnie używa czasu Present 
continuous do wyrażania 
przyszłości, 
– stosuje prawidłową intonację w 
pytaniach i odpowiedziach. 

2. – porównuje ze sobą różne osoby 

na podstawie informacji i zdjęć, 
wyraża opinię  
i ją uzasadnia, reaguje na opinie 
innych osób, 
– wyraża opinię o różnych 
dziedzinach życia i ją uzasadnia,  
– pisze prosty artykuł 
popularnonaukowy z genetyki. 

 

1.– pisze prosty artykuł 

popularnonaukowy z 
genetyki. 
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VII It's Your World 
 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• czasowniki związane ze 
środowiskiem naturalnym, 
• materiały i opakowania, 
• odpady i zanieczyszczenia, 
– zna znaczenie czasowników 
modalnych: should, must, mustn’t, 
potrafi konstruować zdania z tymi 
czasownikami, 
– zna konstrukcję zdań z 
wyrażeniem to be going to, wie, że 
służy do wyrażania przyszłości 
2. – w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem  
i słuchanie, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
na temat zakupu odzieży, 
– wyraża opinie na temat wymiany 
odzieży używanej między 
znajomymi, 
– mówi o swoich zamierzeniach na 
weekend 
– na podstawie ilustracji mówi o 
zamierzeniach różnych osób, 
– pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące zachowań człowieka w 
stosunku do środowiska 
naturalnego, 
– w dialogu w sklepie poprawnie 
odgrywa rolę klienta, zadaje 
podstawowe pytania, np. o cenę, 
– pisze notatkę do kolegi, informuje 
o spotkaniu w sprawie projektu 
ekologicznego. 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– poprawnie stosuje czasowniki 
modalne: should, must, mustn’t w 
sytuacjach typowych, 
– poprawnie stosuje wyrażenie to 
be going to do wyrażania przyszłych 
planów i zamiarów, 
2.  – wypowiada się na temat 
wymieniania się używaną odzieżą w 
gronie znajomych, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię, 
– przedstawia zamierzenia swojej 
rodziny w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego, 
– tworzy hasła promujące ochronę 
środowiska naturalnego, 
– komentuje różne zachowania ludzi 
w stosunku do środowiska, wyraża 
swoją opinie i ją uzasadnia, 
– odgrywa scenkę w sklepie, wciela 
się w rolę klienta lub sprzedawcy, 
wykorzystuje poznane zwroty, 
– tłumaczy zdania z j. angielskiego 
na j. polski, 

 

1. – pisze ulotkę informacyjną na 

temat odpadów w 
gospodarstwie domowym, 

2. – pisze dialogi do filmu o 

tematyce ekologicznej. 
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VIII Make music 

1. – zna znaczenie, poprawnie 
zapisuje i niekiedy stosuje wybrane 
słownictwo z rozdziału, w 
szczególności: 
• muzyka, 
• instrumenty muzyczne, 
• rodzaje muzyki, 
• śpiew: występowanie na scenie 
– zna konstrukcję zdań w czasie 
Future simple,  
– zna konstrukcję zdania 
warunkowego pierwszego stopnia, 
rozumie jego zastosowanie. 
2. – w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem  
i słuchanie, 
– udziela informacji o sposobach 
przekazywania muzyki,  
– uzyskuje i przekazuje informacje 
o roli muzyki w życiu, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
na temat przewidywanej 
przyszłości, wyraża opinię i pyta o 
opinie innych osób,  
– uzyskuje i przekazuje informacje 
o przyszłości muzyki, wyraża opinię 
i pyta o opinie innych,  
– proponuje, przyjmuje lub odrzuca 
pomoc, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
o swoim ulubionym zespole lub 
wykonawcy, wyraża swoja opinię,  
– pisze list, w którym opisuje 
koncert. 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, w tym: 

skład orkiestry symfonicznej,  
– poprawnie stosuje konstrukcję 
zdań w czasie Future simple,  
– poprawnie stosuje zdania 
warunkowe pierwszego stopnia. 
2. – tworzy prognozy na przyszłość, 
rozpatruje różne aspekty życia 
społecznego, wyraża i uzasadnia 
swoją opinię, reaguje na opinie 
innych osób, 
– wypowiada się na temat 
przyszłości muzyki, wyraża opinie i 
je uzasadnia, reaguje na opinie 
innych osób, 
– tworzy dialog, w którym oferuje 
pomoc w sytuacjach typowych, 

1. – opisuje swój ulubiony zespół 

lub wykonawcę, wyraża 
opinię i ją uzasadnia, 

2. – pisze artykuł na temat 
zespołu jazzowego. 
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IX  Adventure 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• krajobraz, 
• biwakowanie, 
• wyrażenia opisujące aktywność w 
czasie wakacji 
– zna i stosuje wybrane zwroty aby 
przeprosić, np. I’m really sorry. 
– zna i stosuje wybrane zwroty 
rozpoczynające i kończące list 
nieformalny, np. Hello …, Lots of 
love. 
– zna konstrukcję zdania w czasie 
Present perfect. 
2. – w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem  
i słuchanie, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
o miejscach, które warto odwiedzić, 
wyraża swoją opinię, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
na temat biwakowania, wyraża 
swoją opinię, 
pyta o opinię innych osób, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
dotyczące geografii Polski, 
– wyraża skargę, przeprasza i 
przyjmuje przeprosiny, 
– udziela i uzyskuje informacje na 
temat pobytu wakacyjnego, 
– pisze e-mail, opisuje 
doświadczenia z wakacji, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
o swoich podróżach, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
na temat obyczajów związanych z 
przechodzeniem w dorosłość. 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, w tym: 

• akcje charytatywne, 
– alternatywnie stosuje poznane 
zwroty, aby przeprosić, 
– alternatywnie stosuje poznane 
zwroty rozpoczynające i kończące 
list nieformalny, 
– poprawnie stosuje konstrukcje 
zdań w czasie Present perfect, 
– prawidłowo akcentuje sylaby. 

 

1. – opisuje miejsce biwaku na 

podstawie ilustracji, wyraża 
opinię na temat 
biwakowania i ją uzasadnia, 
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X World of Work 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• zawody, 
• przymiotniki opisujące pracę, 
• prace dorywcze, 
– identyfikuje przedimki 
nieokreślone, 
– rozróżnia zaimki some i any, zna 
zasady stosowania w zdaniach, 
– rozróżnia rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, 
– rozróżnia zaimki some-, any-, no-
, every-. 
2. – w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem  
i słuchanie, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
o wybranych zawodach, wyraża i 
pyta o opinię, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
o pracy, którą chciałby wykonywać, 
– uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia na temat relacji z 
rodzicami i nauczycielami, informuje 
jak spędza czas wolny,  
– udziela i uzyskuje informacje, 
wyraża emocje, 
– pisze zaproszenie na spotkanie z 
przedstawicielami różnych 
zawodów, adresowane do uczniów. 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– poprawnie stosuje przedimki 
nieokreślone, 
– poprawnie stosuje zaimki some i 
any, 
– poprawnie stosuje zaimki some-, 
any-, no-, every-, 
– prawidłowo wymawia głoskę 
schwa. 
2. – opisuje wybrany zawód – 
definiuje zawody; wypowiada się na 
temat przygotowania dzieci do 
dorosłego życia, wyraża i uzasadnia 
swoją opinię, 
– wypowiada się na temat 
przyszłego zawodu, 
– tworzy dialog – przekazuje złe i 
dobre wiadomości, wyraża własne 
emocje, reaguje adekwatnie do 
usłyszanej wiadomości, 
– pisze streszczenie wybranej 
książki, 
– przygotowuje prezentację 
wybranej firmy. 
 

1. – pisze streszczenie wybranej 

książki, 
2. – przygotowuje prezentację 
wybranej firmy. 
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XI  Culture  

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• kraje anglojęzyczne, stolice, 
• elementy krajobrazu naturalnego, 
• zwierzęta egzotyczne, 
• podróże. 
2. – udziela i uzyskuje informacje 
na temat wybranych miast w 
Polsce, Europie i USA, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
na temat walorów krajobrazu Polski 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
na temat fauny w Polsce, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
o Polsce: język, religia i tradycyjne 
dania, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
z historii Polski. 
 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, w tym: 

waluta,przyprawy korzenne. 
2) – pisze notatkę 

informacyjną o swoim 
kraju, 

3) – pisze krótki tekst 
informacyjny o 
wybranym mieście w 
Polsce, 

1. – pisze artykuł o walorach 

środowiska naturalnego 
Polski, 

2. – pisze artykuł o dzikich 
zwierzętach w Polsce, 
3. – pisze artykuł o Polsce: 
język, religia i tradycyjne dania, 
4. – pisze krótki artykuł o historii 
Polski. 
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Nr 
DZI
AŁU 

DZIAŁ PROGRAMU 
TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

podstawowe 
Ponadpodstawowe 

(wszystko, co w zakresie 
podstawowym i ponadto) 

propozycje/ przykłady  
na ocenę celującą 

I OKRES 

I Starter 

1.– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i 

niekiedy stosuje wybrane 
słownictwo z rozdziału, w 
szczególności: 

• dane osobowe, 
• zainteresowania,  
• rzeczy osobiste,  
• przedmioty szkolne,  
• liczebniki i daty, 
• czynności czasu wolnego, 
• przymiotniki opiniujące, 
– zna znaczenie i odmianę czasowników 
to be, także formy przeszłe, 
– zna znaczenie i odmianę czasownika 
have got, 
- zna konstrukcję zdań w czasie Present 
simple, 
– rozróżnia zaimki osobowe w funkcji 
podmiotu i dopełnienia,  
– zna dopełniacz z 's,  
– rozróżnia zaimki dzierżawcze oraz 
zaimki nieokreślone, 
- rozróżnia przyimki miejsca, 
– rozumie powitania, pożegnania oraz 
pytania o dane personalne. 

2. – w większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie, 
– reaguje adekwatnie na powitanie  
i pożegnanie, 
– pyta i reaguje na pytanie o imię, wiek, 
pochodzenie i zainteresowania, 
- uzupełnia dane osobowe w formularzu. 
 

1. – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i 

wypowiada słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– odmienia czasowniki to be, have got, 
stosuje je poprawnie w wypowiedziach, 
– poprawnie stosuje konstrukcje Present 
simple w wypowiedziach, poprawnie 
używa przysłówków częstotliwości, 
– poprawnie stosuje w wypowiedziach 
zaimki osobowe w funkcji podmiotu i 
dopełnienia, dopełniacz z 's, zaimki 
dzierżawcze oraz zaimki nieokreślone, 
- poprawnie określa położenie rzeczy i 
ludzi. 

  
2.– rozróżnia styl formalny i nieformalny 

powitań i pożegnań, 
– wita się i żegna z innymi, 
– przedstawia siebie i inne osoby, 
– udziela informacji o sobie, uzyskuje i 
udziela informacji o i innych osobach, 
- pisze kilkuzdaniową notkę biograficzną. 

 

 

II Home Sweet Home 

1.– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i 

niekiedy stosuje wybrane 
słownictwo z rozdziału, w 
szczególności: 

• pomieszczenia i części domu, 
• meble i wyposażenie domu, 
• typy domów, niezwykłe domy, 
• udogodnienia w domu, 
– zna konstrukcję zdań w czasie Present 
simple i Present continuous, 
– zna konstrukcje czasownikowe z formą 
gerund, 

 rozróżnia i poprawnie stosuje 
wybrane czasowniki wyrażające 
upodobania i preferencje: like, 
don't mind, 

  
 
 

1.– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i 

wypowiada słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– poprawnie stosuje w wypowiedziach 
konstrukcje w czasie Present simple i 
Present continuous oraz konstrukcje 
czasownikowe z formą gerund, 
– poprawnie stosuje czasowniki 
wyrażające upodobania i preferencje: 
prefer, can't stand, 
 
 
2. 
… 

1.– pisze ofertę sprzedaży 

domu/mieszkania, 
2 – pisze tekst informacyjny o 
wybranym typie domu 
charakterystycznym w danym 
 

1. 1. 1. 
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III What's The Story? 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• zainteresowania, 
• przymiotniki opisujące zdjęcia, 
- określenia położenia na zdjęciu, 
poprawnie stosuje wybrane, 
– zna i poprawnie stosuje wybrane 
przymiotniki wyrażające emocje, 
– zna konstrukcję zdań w czasie 
Past simple i Past continuous, 
– rozróżnia poznane konstrukcje 
czasu przeszłego, 
- zna i poprawnie stosuje wybrane 
konstrukcje przymiotnikowe z 
przyimkami, 
– rozpoznaje prośby, poprawnie 
stosuje wybrany zwrot, np. Is it OK. 
if…? 

2.– w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem  
i słuchanie, 
– reaguje na pytania dotyczące: 
fotografowania, malarstwa, 
wydarzeń z przeszłości, 
- wyraża opinię na temat zdjęć, 
– wyraża prośby w sytuacjach 
typowych, zgadza się lub odrzuca 
prośby innych osób, 
– opisuje zdjęcie. 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, w 
szczególności: 

• wyrażenia opisujące wydarzenia 
historyczne, 
• malarstwo, twórcy i ich dzieła, 
– poprawnie stosuje określenia 
położenia na zdjęciu, 
– poprawnie stosuje akcent 
zdaniowy, 
– poprawnie stosuje obie poznane 
konstrukcje czasu przeszłego w 
sytuacjach typowych, 
- poprawnie stosuje poznane 
konstrukcje przymiotnikowe z 
przyimkami, 
– zamiennie stosuje poznane 
prośby. 

2. – uzyskuje i przekazuje 

informacje na temat fotografowania 
oraz malarstwa; wyraża i uzasadnia 
swoja opinię; zgadza się lub nie z 
opinią innych osób, wyraża swoje 
emocje, 
- relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości, 
– w dialogu wyraża różne prośby w 
sytuacjach typowych, reaguje na 
prośby  innych, negocjuje 
rozwiązania, 

 

1.– opisuje wydarzenie 

historyczne przedstawione 
na zdjęciu. 
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IV It's A Bargain! 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• rzeczowniki związane z zakupami, 
• czasowniki związane z pieniędzmi, 
• rodzaje sklepów, 
– rozróżnia kolokacje z 
rzeczownikiem sale, 
– zna i w większości poprawnie 
stosuje zasady stopniowania 
przymiotników, rozróżnia 
przymiotniki nieregularne, 
- rozróżnia przysłówki too i enough, 
– rozróżnia rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, 
– zna i w większości poprawnie 
stosuje w zdaniach gramatycznych 
poznane zaimki nieokreślone, 
- zna zwroty do wyrażania opinii,  
poprawnie stosuje wybrany, np. I 
think … 
2. – w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem  
i słuchanie, 
– pyta i udziela odpowiedzi na 
temat handlu w swoim miejscu 
zamieszkania oraz zakupów w 
Internecie, 
- wyraża opinię na temat handlu, 
pyta o opinie innych, 
– pisze krótką opinię wybranego 
produktu z elementami opisu, 
– pisze krótką recenzję sklepiku 
szkolnego, 
– wyraża prośby w sytuacjach 
typowych, reaguje na prośby.  

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, w tym: 

• kraje i waluty, 
– poprawnie stosuje w 
wypowiedziach 
kolokacje z rzeczownikiem sale, 
 
– poprawnie stosuje formy 
poznanych przymiotników, w tym 
nieregularnych, 
- poprawnie stosuje w 
wypowiedziach przysłówki too i 
enough, 
– poprawnie stosuje w 
wypowiedziach poznane zaimki 
nieokreślone, 
- zamiennie stosuje poznane zwroty 
do wyrażania opinii. 

2.– relacjonuje przeszłe wydarzenia, 

– wypowiada się na temat handlu w 
swojej okolicy oraz zakupów w 
Internecie, porównuje oferty,  
- wyraża i uzasadnia swoja opinię 
na temat handlu, zgadza się lub nie 
z opinią innych osób, 
 
 

1.- pisze krótki artykuł 

porównujący ceny 
wybranych produktów w 
Polsce i dwóch innych 
krajach. 

2.– pisze krótki tekst 

reklamujący firmę handlową, 
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V In The News 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• wiadomości i media, 
– zna konstrukcję zdań w czasie 
Present perfect, 
- rozróżnia czas przeszły Past 
simple i czas Present perfect, 
– zna i stosuje wybrane przysłówki 
sposobu,  
– zna zwroty wyrażające 
wątpliwości i niedowierzanie, 
stosuje wybrane, np. No, really? 
2.– w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem  
i słuchanie, 
– reaguje na pytania o czytanie 
gazet, 
– pyta i udziela odpowiedzi na 
temat serwisów informacyjnych 
oraz prezenterów, 
– opisuje zachowanie uczniów na 
ilustracji, 
– przekazuje informacje o 
niezwykłym zdarzeniu, reaguje na 
wiadomości adekwatnie do treści, 
– pisze e-mail do kolegi, informuje 
o spotkaniu ze znanym 
dziennikarzem. 
 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, w tym: 

• wyrażenia związane z 
dziennikarstwem, 
• moda, 
– poprawnie stosuje w 
wypowiedziach 
konstrukcje w czasie Present 
perfect, 
- stosuje konstrukcje w czasie Past 
simple i Present perfect we 
właściwych kontekstach, 
– stosuje poznane przysłówki 
sposobu,  
– zamiennie stosuje poznane zwroty 
wyrażające wątpliwości i 
niedowierzanie. 
2. 

– uzyskuje i przekazuje informacje 
o doświadczeniach życiowych, 
swoich i innych osób dotyczące 
czytania prasy oraz korzystania z 
serwisów informacyjnych, 
- wyraża i uzasadnia swoja opinię 
na temat mediów informacyjnych 
oraz prezenterów, zgadza się lub 
nie z opinią innych osób, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
o doświadczeniach życiowych, 
relacjonuje niezwykłe zdarzenie, 
okazuje rozmówcy niedowierzanie 
lub wątpliwość, wykorzystując 
odpowiednie zwroty, 
 

1.– przygotowuje własny serwis 

informacyjny dla szkolnej 
telewizji, 

 



 2

VI Happy Holidays 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• czynności wakacyjne, 
- ma świadomość zróżnicowania 
znaczenie czasownika get, 
• podróżowanie, 
– zna konstrukcję zdań w czasie 
Present perfect z for, since, just, 
rozróżnia kontekst znaczeniowy.  

2. – w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem  
i słuchanie, 
– przekazuje i uzyskuje informacje 
na temat wyboru: wakacji, hotelu, 
jedzenia, 
– wyraża opinię o wybranych 
aspektach spędzania wakacji, pyta 
o opinię innych osób, 
– uzyskuje i przekazuje 
podstawowe informacje turystyczne 
, wskazuje drogę i/lub miejsce, 
– opowiada o wakacjach z 
rodzicami, wskazuje wady i zalety, 
- pisze pocztówkę z wakacji, 
- opisuje wybraną atrakcję 
turystyczną w swojej okolicy. 

… 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, w tym: 

• atrakcje turystyczne, 
– poprawnie stosuje czasownik get 
we wszystkich poznanych 
kontekstach, 
– poprawnie używa czasu Present 
perfect z for, since, just w 
wypowiedziach. 
 

2.– uzyskuje i przekazuje 

informacje o doświadczeniach 
życiowych związanych z 
podróżowaniem: rodzaj 
wypoczynku, miejsce wypoczynku, 
hotel, jedzenie, 
– wyraża opinię na temat różnych 
aspektów turystyki i ją uzasadnia, 
zgadza się lub nie z opinią innych 
osób, 
 
 

… 

1.– pisze  artykuł do 

przewodnika turystycznego, 
opisuje atrakcje turystyczne 
swojego miejsca 
zamieszkania, 

2 - pisze wstęp do przeczytanej 

książki. 
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VII That's Life! 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• obowiązki domowe, 
• przymiotniki wyrażające emocje, 
– zna znaczenie czasowników 
modalnych: must, mustn’t, potrafi 
konstruować zdania z tymi 
czasownikami, 
– zna konstrukcję zdań z 
wyrażeniami have to/don’t have to, 
wie, że służą do wyrażania 
obowiązków, 
- rozróżnia zdania podrzędnie 
złożone okolicznikowe - przyczyny i 
skutku, 
- zna konstrukcję zdań z will, won't, 
might, wie, że służą do wyrażania 
przyszłości. 
2. – w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem  
i słuchanie, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
na temat czasu wolnego oraz 
obowiązków domowych, 
– reaguje na pytania dotyczące 
życia nastolatków w przyszłości, 
- prosi o radę i udziela rady, 
– pisze do kolegi wiadomość 
dotyczącą sprzątania pokoju i 
planów na popołudnie. 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, w tym: 

• przemoc w szkole, 
– poprawnie stosuje konstrukcje z: 
have to/don’t have to, must/ 
mustn’t w wypowiedziach do 
wyrażania obowiązków i zakazów w 
sytuacjach typowych, 
- poprawnie stosuje konstrukcje 
podrzędnie złożone okolicznikowe - 
przyczyny i skutku, 
- poprawnie stosuje konstrukcje z 
will, won't, might do prognozowania 
przyszłości. 
2. – wypowiada się na temat czasu 
wolnego i podziału obowiązków 
domowych, wyraża i uzasadnia 
swoją opinię, 
– przedstawia własną wizję życia 
nastolatków w przyszłości, 
– tworzy hasła promujące ochronę 
środowiska naturalnego, 
– tworzy dialog, w którym udziela 
rady w sytuacjach typowych, 
stosuje zamiennie wszystkie 
poznane zwroty, 
 

1. - wciela się w rolę redaktora 
magazynu dla nastolatków, 
odpowiada na list, udziela rad, 
sugeruje rozwiązania problemu, 
2. - wypowiada się na temat 
przemocy w polskich szkołach 
oraz ocenia przeciwdziałania w 
skali mikro i makro. 
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VIII Make A Difference 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• konflikty i problemy społeczne, 
• problemy ekologiczne, 
– zna konstrukcje czasownikowe z 
przyimkami, poprawnie stosuje 
wybrane, np. hope for, know about, 
agree with, 
– zna i w większości poprawnie 
stosuje konstrukcje z to be going to 
do wyrażania planów i zamiarów, 
– zna i w większości poprawnie 
stosuje konstrukcję zdania 
warunkowego pierwszego stopnia.  
2. – w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem  
i słuchanie, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
o problemach w środowisku 
lokalnym oraz akcjach 
protestacyjnych, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
na temat działalności 
charytatywnej, wyraża opinię i pyta 
o opinie innych osób,  
– reaguje na pytania dotyczące 
planowanych działań na rzecz 
środowiska, 
- reaguje na argumenty 
przemawiające za lub przeciw 
podjęciu działania, stosuje wybrane 
zwroty, np. I don’t know, 
– opisuje akcję protestacyjną w 
swoim regionie,  
– pisze zaproszenie do udziału w 
akcji charytatywnej. 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, w tym: 

• ekonomia, 
- poprawnie stosuje poznane 
konstrukcje czasownikowe z 
przyimkami w wypowiedziach, 
- poprawnie stosuje w sytuacjach 
typowych obie poznane konstrukcje 
do wyrażania czasu przyszłego. 
2. – tworzy prognozy na przyszłość, 
rozpatruje różne aspekty życia 
społecznego, wyraża i uzasadnia 
swoją opinię, reaguje na opinie 
innych osób, 
– wypowiada się na temat 
problemów społecznych oraz 
sposobów ich rozwiązywania, 
wyraża opinie i je uzasadnia, 
reaguje na opinie innych osób, 
- wypowiada się na temat 
doświadczeń własnych oraz innych 
osób w zakresie działalności 
charytatywnej, wyraża opinię i ją 
uzasadnia, 
– tworzy dialog, w którym w 
sytuacjach typowych argumentuje 
za podjęciem działania, stosuje 
wszystkie poznane zwrotu, 
- opracowuje treść ulotki 
informacyjnej o organizacji 
charytatywnej, 
 

1.– pisze list formalny do 

redakcji gazety w 
odpowiedzi na artykuł 
dotyczący likwidacji 
biblioteki / lub 
przekształcenia skweru w 
parking, wyraża sprzeciw, 
proponuje podjęcie akcji 
protestacyjnej, 

2. – pisze artykuł na temat 

wybranych produktów z marką 
fair trade. 
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IX Danger And Risk 

1. – zna znaczenie, poprawnie 
zapisuje i niekiedy stosuje wybrane 
słownictwo z rozdziału, w 
szczególności: 
• choroby i kontuzje, 
– zna i stosuje wybrane mocne 
przymiotniki, np. huge, terrifying, 
– rozróżnia zaimki względne, 
– zna konstrukcję zdania 
warunkowego drugiego stopnia, 
rozumie jego zastosowanie. 
2. – w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem  
i słuchanie, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
o niebezpiecznych zawodach; 
wyraża opinię o zawodzie 
kaskadera, 
– wyraża swoje intencje, pyta o 
intencje innych osób, 
- pyta o zdrowie i odpowiada na 
pytania innych osób o stan zdrowia, 
udziela rady, 
- udziela i uzyskuje informacje na 
temat skłonności do podejmowania 
ryzyka, wyraża opinię,  
– wypełnia formularz zgłoszeniowy 
na obóz przetrwania, 
- pisze do kolegi wiadomość e-mail, 
opisuje swój wakacyjny wyjazd i 
problemy zdrowotne z nim 
związane. 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– alternatywnie stosuje poznane 
mocne przymiotniki, 
- poprawnie stosuje konstrukcje 
zdań podrzędnie złożonych 
przydawkowych, używa poprawnie 
poznane zaimki względne,  
– poprawnie stosuje zdania 
warunkowe drugiego stopnia. 
2. – wypowiada się na temat 
niebezpiecznych zawodów na 
przykładzie zawodu kaskadera, 
wyraża swoją opinię i ją uzasadnia, 
– opisuje miejsce biwaku na 
podstawie ilustracji, wyraża opinię 
na temat biwakowania i ją 
uzasadnia, 
– opisuje swoje dotychczasowe 
doświadczenia w zakresie turystyki, 
– tworzy dialogi w typowych 
sytuacjach życia codziennego 
związanych ze zdrowiem: wyraża 
troskę, pyta o/opisuje objawy, 
sugeruje rozwiązanie, udziela rady, 
 

1.- wypowiada się na temat 

swoich skłonności do 
podejmowania ryzyka, 
wyraża i uzasadnia swoją 
opinię, 

2. – wypowiada się na temat 
wybranej oferty wakacyjnego 
obozu przetrwania, wyraża opinię 
i ją uzasadnia, 
3. – wypowiada się na temat 
młodych polskich rekordzistów, 
wyraża swoją opinię i ją 
uzasadnia, porównuje polskie 
góry z łańcuchami górskimi w 
innych krajach, reaguje na opinie 
innych osób. 
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X Inventions 

1. – zna znaczenie, poprawnie 
zapisuje i niekiedy stosuje wybrane 
słownictwo z rozdziału, w 
szczególności: 
• maszyny i urządzenia, 
• obsługa maszyn i urządzeń, 
– wie, że słowa posiadają wspólny 
rdzeń, zna wybrane rodziny 
wyrazów z rozdziału, 
- rozróżnia stronę czynną i bierną 
czasu Present simple i Past simple. 

2. – w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem  
i słuchanie, 
– opisuje wybrany wynalazek, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
o nieprawidłowym działaniu 
wybranego urządzenia, udziela 
rady, 
– uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia na temat czytelnictwa,  
–  pisze e-mail, radzi koledze w 
sprawie zakupów przez Internet; 
opisuje wybrane wynalazki. 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, w tym: 

• wyrażenia związane z książkami, 
• zanieczyszczenie powietrza, 
– poprawnie tworzy wyrazy 
pochodne w zakresie poznanego 
materiału, 
- poprawnie stosuje konstrukcję 
czynną i bierną czasu Present 
simple i Past simple w 
wypowiedziach, 
- ma świadomość, że strony biernej 
można używać ze wszystkimi 
poznanymi konstrukcjami 
gramatycznymi. 
2. – wypowiada się na temat 
wybranych wynalazków, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię, 
– opisuje działanie wybranego 
urządzenia, 
– tworzy dialog, uzyskuje i 
przekazuje informacje dotyczące 
zakłóceń w pracy posiadanego 
sprzętu; wyraża opinie, proponuje, 
przyjmuje/odrzuca propozycje 
rozwiązania problemu,  
 

1.– pisze rozprawkę na temat 

wybranego wynalazku, 

2. - przygotowuje prezentację 

na temat możliwości 
ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla w wybranej dziedzinie 

życia. 
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XI Culture  

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• typy domów, 
• elementy krajobrazu, 
• dyscypliny sportowe. 
2. – udziela i uzyskuje informacje 
na temat budownictwa 
mieszkaniowego w Polsce, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
na temat historii i tradycji w Polsce 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
na temat sportu w Polsce, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
o polskich bohaterach narodowych, 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
o grupach etnicznych Polsce: okres 
pobytu, tradycyjne dania, święta, 
- uzyskuje i przekazuje informacje 
dotyczące różnych regionów Polski. 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, w tym: 

 nazwy świąt i 
festiwali, 

miasta i prowincje Kanady. 
2. – pisze notatkę informacyjną o 
budownictwie mieszkaniowym w 
kraju, 
– pisze krótki tekst informacyjny o 
historii i wybranych polskich 
tradycjach, 
– pisze krótki artykuł o dyscyplinach 
sportowych popularnych w Polsce, 
 

1.– pisze artykuł o polskich 

bohaterach narodowych, 
2. – pisze artykuł o 
wielokulturowości w Polsce 

3. – pisze krótki artykuł o Polsce 

regionalnej. 
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Nr 
DZI
AŁU 

DZIAŁ PROGRAMU 
TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

podstawowe 

Ponadpodstawowe 
(wszystko, co w zakresie 

podstawowym 
i ponadto) 

 

propozycje/ przykłady  
na ocenę celującą 

I OKRES 

I 1. Człowiek 

1.– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i 

niekiedy stosuje wybrane 
słownictwo z rozdziału, w 
szczególności: 

• części ciała, 
• dane osobowe, 
• wygląd zewnętrzny, 
• ubrania, 
• cechy charakteru, 
• uczucia i emocje, 
– zna konstrukcję i na ogół porwanie 
stosuje czas Present Simple, 
– zna konstrukcję i na ogół poprawnie 
stosuje czas Present Continuous, 
– zna zasady i w większości poprawnie 
tworzy liczbę mnogą rzeczowników. 

2.– rozumie w tekstach czytanych i 

słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, internacjonalizmy, 
wybrane zdania, 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 

 na ogół poprawnie 
podaje swoje dane osobowe, 
 w większości 
poprawnie opisuje osobę: 
wygląd zewnętrzny, 
osobowość i charakter, 
 na ogół bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
ubioru i wyglądu, 
 w większość poprawnie 
wyraża i uzasadnia opinię na 
temat pierwszego wrażenia, 
 w większości 
bezbłędnie opisuje swoje 
uczucia i uczucia innych, 
 na ogół poprawnie 
wyraża i uzasadnia opinię na 
temat charakterystyki 
swojego znaku zodiaku, 
 w większości 
poprawnie wyraża swój 
pogląd na temat astrologii, 

 na ogół bezbłędnie 
opisuje emocje osób 
przedstawionych na 
ilustracjach, 
 w większości 
bezbłędnie pisze e- mail do 
przyjaciela/przyjaciółki z 

 osoby, 

1.– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i 

wypowiada słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– zna konstrukcję i poprawnie stosuje 
czas Present Simple, 
– zna konstrukcję i poprawnie stosuje 
czas Present Continuous, 
– zna zasady i poprawnie tworzy liczbę 
mnogą rzeczowników. 
2.– rozumie szczegółowo teksty czytane i 

komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów,  
3. – bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– bezbłędnie podaje swoje dane 
osobowe 

 używa szerokiego 
zakresu słownictwa i 
struktur, aby: 
 w uporządkowany 
sposób opisać osobę: wygląd 
zewnętrzny, osobowość i 
charakter, 
 bezbłędnie 
wypowiedzieć się na temat 
ubioru i wyglądu, 
 bezbłędnie opisać 
swoje uczucia i uczucia 
innych, 
 poprawnie wyrazić 
opinię na temat pierwszego 
wrażenia, podając przykłady, 
 bezbłędnie wyrazić 
opinię na temat 
charakterystyki swojego 
znaku zodiaku, 
 poprawnie wyrazić i 
uzasadnić opinię na temat 
astrologii, 

szczegółowo opisać emocje osób 
przedstawionych na ilustracjach, 

1.– używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby 
bezbłędnie napisać spójny e-
mail do przyjaciela/przyjaciółki z 
elementami opisu osoby, 
uwzględniając wszystkie 
wymagane informacje i 
konsekwentnie stosując 
odpowiedni styl. 
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II 
Dom 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• części domu, 
• meble i wyposażenie, 
• położenie, 
• życie na wsi i w mieście, 
• rodzaje domów, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 
konstrukcję there is/are, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 
przyimki określające położenie, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 
zakończenia przymiotników, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 
przymiotniki złożone. 

2.– rozumie w tekstach czytanych i 

słuchanych słowa o wysokim 
stopniu pospolitości, łatwości, 
internacjonalizmy, wybrane zdania,  
– w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie,  
– na ogół poprawnie opisuje 
pomieszczenia, domy/mieszkania, 
określając położenie przedmiotów i 
mebli, 
– w większości bezbłędnie wyraża 
opinię na temat domów 
przedstawionych na ilustracjach, 
– w większości poprawnie opisuje 
swój dom i okolicę oraz ulubione 
pomieszczenia w domu i swój pokój, 
mówi o sąsiadach,  
– na ogół bezbłędnie wypowiada się 
na temat współdzielenia pokoju lub 
mieszkania, 
– w większości poprawnie opisuje 
przeprowadzkę, w której 
uczestniczył, 
– na ogół poprawnie opisuje swoje 
zwyczaje związane z 
utrzymywaniem porządku, 
– w większości bezbłędnie opisuje 
swój wymarzony pokój, 
– na ogół aktywnie bierze udział w 
rozmowie na temat nietypowych 
domów, 
– na ogół poprawnie prowadzi 
rozmowę dotyczącą wynajmu 
mieszkania, 
– na ogół poprawnie prowadzi 
dyskusję na temat typowych 
mieszkań w Polsce,  
– w większości bezbłędnie pisze e-
mail do kolegi/koleżanki, opisuje 
okolicę, w której mieszka, 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– zna i poprawnie stosuje 
konstrukcję there is/are, 
– zna i poprawnie stosuje przyimki 
określające położenie, 
– zna i poprawnie stosuje 
zakończenia przymiotników, 
– zna i poprawnie stosuje 
przymiotniki złożone. 
 

2.– rozumie szczegółowo teksty 

czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

 w uporządkowany 
sposób opisać pokój, 
dom/mieszkanie, 
szczegółowo określając 
położenie przedmiotów i 
mebli, 
 bezbłędnie wyrazić 
i uzasadnić opinię na 
temat domów 
przedstawionych na 
ilustracjach, 
 szczegółowo 
opisać swój dom i 
okolicę, ulubione 
pomieszczenia w domu, 
swój pokój, opowiedzieć 
o sąsiadach, udzielić 
wyczerpujących 
odpowiedzi na pytania 
dodatkowe, 
 bezbłędnie 
wypowiedzieć się na 
temat współdzielenia 
pokoju lub mieszkania, 
 poprawnie opisać 
przeprowadzkę, w 
której uczestniczył, 
 szczegółowo 
opisać swoje zwyczaje 
związane  
z utrzymywaniem 
porządku, 

szczegółowo opisać swój 
wymarzony pokój, odpowiadając na 
pytania dodatkowe, 

1.– bezbłędnie prowadzi 

rozmowę na temat 
wynajmu mieszkania, 

2. – bezbłędnie prowadzi 
dyskusję na temat typowych 
mieszkań w Polsce, używając 
szerokiego zakresu słownictwa i 
struktur,  

3. – pisze spójny e-mail 
do kolegi/koleżanki, 
bezbłędnie opisuje okolicę, 
w której mieszka, 
przedstawia problemy z 
sąsiadami i prosi o radę, 
uwzględnia wszystkie 
wymagane informacje  
i konsekwentnie stosuje 
odpowiedni styl. 
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III Szkoła 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• przedmioty szkolne, 
• typy szkół, 
• miejsca w szkole, 
• przybory szkolne, 
• pracownicy szkoły i uczniowie, 
• oceny i egzaminy, 
• życie szkolne, 
– zna i w większości przypadków 
poprawnie stosuje czasowniki 
modalne, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 
sposoby wyrażania przyszłości: 
going to, will, 
– zna zasady i na ogół poprawnie 
tworzy przymiotniki o znaczeniu 
negatywnym. 
2.– rozumie większość tekstu 

czytanego i komunikatów słownych 
na bazie poznanego słownictwa, 
– w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie, 
– na ogół poprawnie przedstawia 
krótkie relacje z 
pechowego/najlepszego dnia w 
szkole, 
– na ogół poprawnie wyraża opinię 
na temat mundurków, 
– w większości poprawnie opowiada 
o ulubionych przedmiotach, 
zwyczajach panujących w szkole, 
odrabianiu lekcji, spóźnianiu się i 
nieobecnościach,  
– na ogół poprawnie wyraża i 
uzasadnia opinie na temat 
darmowych kursów i podręczników, 
szkół koedukacyjnych, 
uniwersytetów, 
– w większości poprawnie 
przedstawia podobieństwa i różnice 
na fotografiach, 
– na ogół bezbłędnie opisuje swój 
pierwszy dzień w szkole,  
– na ogół aktywnie bierze udział w 
rozmowie na temat opinii 
dotyczących szkoły przedstawionych 
na stronie internetowej, 
– wybiera zajęcia pozalekcyjne i na 
ogół bezbłędnie uzasadnia swój 
wybór, 
– w większości poprawnie opisuje 
idealną szkołę, 
– na ogół poprawnie wyraża opinię 
na temat studiowania za granicą, 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach,  

– zna i poprawnie stosuje 
czasowniki modalne, 
– zna i poprawnie stosuje sposoby 
wyrażania przyszłości: going to, 
will, 
– zna zasady i poprawnie tworzy 
przymiotniki o znaczeniu 
negatywnym. 
2. – rozumie szczegółowo teksty 

czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

 przedstawić 
szczegółową relację  
z 
pechowego/najlepszego 
dnia w szkole, 
 bezbłędnie wyrazić 
i uzasadnić opinię na 
temat mundurków, 
 szczegółowo 
opowiedzieć o 
ulubionych 
przedmiotach, 
zwyczajach panujących 
w szkole, odrabianiu 
lekcji, spóźnianiu się i 
nieobecnościach, 
 bezbłędnie wyrazić 
i uzasadnić opinie na 
temat darmowych 
kursów i podręczników, 
szkół koedukacyjnych, 
uniwersytetów, 
 szczegółowo 
przedstawić 
podobieństwa i różnice 
na fotografiach, 
 bezbłędnie opisać 
swój pierwszy dzień w 
szkole, odpowiadając na 
pytania dodatkowe,  

– bierze aktywny udział w rozmowie 
na temat opinii dotyczących szkoły 
przedstawionych na stronie 
internetowej, prawidłowo reagując 
na wypowiedzi rozmówcy i 
korzystając z szerokiego zasobu 

1.– opisuje wyczerpująco idealną 

szkołę,  
2. – bezbłędnie wyraża opinię na 
temat studiowania za granicą,  

3. – używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby 
bezbłędnie napisać zgodne z 
modelem e-zaproszenie na dni 
otwarte szkoły, uwzględniając 
wszystkie wymagane informacje i 
konsekwentnie stosując 
odpowiedni styl. 
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IV 
Praca 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• zawody,  
• miejsca pracy, 
• praca i pieniądze, 
• ludzie w pracy, 
• aspekty w pracy, 
• poszukiwanie pracy,  
• brak pracy, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 
formy czasownikowe z 
bezokolicznikiem i formą gerund, 
– zna konstrukcje i na ogół 
poprawnie stosuje czasy Present 
Perfect,  
– zna zasady i na ogół bezbłędnie 
tworzy nazwy zawodów. 
2.– rozumie większość tekstu 

czytanego i komunikatów słownych 
na bazie poznanego słownictwa, 
– w większości poprawnie mówi o 
swoich mocnych i słabych stronach, 
ulubionych zawodach i wymarzonej 
pracy, 
– na ogół poprawnie wyraża opinię 
na temat rożnych aspektów pracy 
dorywczej i młodzieży pracującej 
dorywczo oraz pracujących dzieci, 
– wybiera ofertę pracy i w 
większości poprawnie uzasadnia 
swój wybór, 
– w większości aktywnie bierze 
udział w rozmowie na temat 
przygotowania się do rozmowy 
kwalifikacyjnej i najważniejszych 
aspektów pracy, 
– w większości bezbłędnie pisze e-
mail do nauczyciela, w którym 
opisuje swoją dorywczą pracę, 
uwzględniając przynajmniej połowę 
wymaganych informacji. 
… 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– zna i poprawnie stosuje formy 
czasownikowe  
z bezokolicznikiem i formą gerund, 
– zna konstrukcje i poprawnie 
stosuje czasy Present Perfect,  
– zna zasady i bezbłędnie tworzy 
nazwy zawodów. 
2.– rozumie szczegółowo teksty 

czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

 bezbłędnie 
opowiedzieć o swoich 
mocnych i słabych 
stronach, ulubionych 
zawodach i wymarzonej 
pracy, 
 bezbłędnie wyrazić 
i uzasadnić opinię na 
temat różnych 
aspektów pracy 
dorywczej i młodzieży 
pracującej dorywczo 
oraz pracujących dzieci, 

– wybiera ofertę pracy i 
wyczerpująco uzasadnia swój 
wybór, bezbłędnie podaje przyczyny 
odrzucenia pozostałych opcji, 
– bierze aktywny udział w rozmowie 
na temat przygotowania się do 
rozmowy kwalifikacyjnej i 
najważniejszych aspektów w pracy, 
prawidłowo reagując na wypowiedzi 
rozmówcy i korzystając z szerokiego 
zasobu słownictwa i zwrotów, 
 
 

1.– używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby 
bezbłędnie napisać spójny 
e-mail do nauczyciela na 
temat swojej pracy 
dorywczej, uwzględniając 
wszystkie wymagane 
informacje i konsekwentnie 
stosując odpowiedni styl. 
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V 
Życie rodzinne i 

towarzyskie 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• rodzina,  
• etapy życia, 
• czynności codzienne, 
• czas wolny, 
• małżeństwo i związki, 
• święta i uroczystości, 
– w większości poprawnie stosuje 
zaimki zwrotne i wzajemne,  
– zna konstrukcje i na ogół 
poprawnie stosuje czas Past Simple, 
– na ogół poprawnie tworzy formy 
czasu przeszłego. 

2.– rozumie większość tekstu 

czytanego i komunikatów słownych 
na bazie poznanego słownictwa, 
– w większości poprawnie wyraża 
opinię na temat różnych aspektów 
związanych z byciem z kimś w 
związku oraz z małżeństwem, 
– na ogół poprawnie przedstawia 
swoje obowiązki domowe i 
obowiązki innych domowników, 
– na ogół aktywnie bierze udział w 
rozmowie na temat planowania 
imprezy noworocznej w domu, 
– na ogół poprawnie opisuje swoje 
hobby  
i zainteresowania, i udziela 
odpowiedzi na towarzyszące 
pytania, 
– na ogół aktywnie bierze udział w 
rozmowie na temat swoich 
niezapomnianych urodzin, 
„osiemnastki” i wymarzonych 
prezentów, 
– wybiera prezent na osiemnaste 
urodziny kolegi/koleżanki, najlepszą 
imprezę oraz najlepszy sposób na 
spędzenie weekendu i w większości 
poprawnie krótko uzasadnia swój 
wybór, 
– na ogół bezbłędnie pisze do 
kolegi/koleżanki zaproszenie na 
święta wielkanocne, uwzględniając 
przynajmniej połowę wymaganych 
informacji. 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– poprawnie stosuje zaimki zwrotne 
i wzajemne,  
– zna konstrukcje i poprawnie 
stosuje czas Past Simple, 
– poprawnie tworzy formy czasu 
przeszłego. 

2.– rozumie szczegółowo teksty 

czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

 bezbłędnie wyrazić 
i uzasadnić opinię na 
temat różnych 
aspektów związanych z 
byciem z kimś w 
związku oraz  
z małżeństwem, 
 szczegółowo 
opisać swoje obowiązki 
domowe i obowiązki 
innych domowników, 

szczegółowo opisać swoje hobby i 
zainteresowania i udzielić 
wyczerpujących odpowiedzi na 
towarzyszące pytania, 
– prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy i korzystając 
z szerokiego zasobu słownictwa i 
zwrotów bierze aktywny udział w 
rozmowie na temat swoich 
niezapomnianych urodzin, 
„osiemnastki” i wymarzonych 
prezentów, 

 

1.– używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby 
bezbłędnie napisać do 
kolegi/koleżanki spójne 
zaproszenie na święta 
wielkanocne, uwzględniając 
wszystkie wymagane 
informacje i konsekwentnie 
stosując odpowiedni styl. 
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VI 
Żywienie 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje wybrane 
słownictwo z rozdziału, w 
szczególności: 
• żywność i napoje, 
• ilość i opakowania, 
• posiłki, 
• przygotowanie potraw, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 
rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 
określniki ilości używane z 
rzeczownikami policzalnymi i 
niepoliczalnymi, 
– na ogół poprawnie tworzy i 
stosuje rzeczowniki złożone.  

2. – rozumie większość tekstu 

czytanego i komunikatów słownych 
na bazie poznanego słownictwa, 
– w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie, 
– w większości poprawnie 
przedstawia cechy dobrej kawiarni, 
– na ogół bezbłędnie wyraża opinię 
na temat zdrowego i niezdrowego 
odżywiania się podczas nauki, 
– na ogół aktywnie bierze udział w 
dialogach lekarz-pacjent 
dotyczących problemów związanych 
z niewłaściwym odżywianiem się, 
– w większości poprawnie opisuje 
potrawy i produkty przedstawione 
na fotografii, na ogół bezbłędnie 
wyraża opinię na ich temat i opisuje 
swoje ulubione jedzenie, 
– wybiera jedną z opisanych 
kawiarni i w większości poprawnie, 
krótko uzasadnia swój wybór, 
– na ogół bezbłędnie pisze e-mail z 
przepisem na ciekawą potrawę i 
opisuje okoliczności, w których 
pierwszy raz jej spróbował, 
uwzględniając przynajmniej połowę 
wymaganych informacji. 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału,  

- poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w 
wypowiedziach, 
– zna i poprawnie stosuje 
rzeczowniki policzalne  
i niepoliczalne, 
– zna i poprawnie stosuje określniki 
ilości używane z rzeczownikami 
policzalnymi i niepoliczalnymi, 
– poprawnie tworzy i stosuje 
rzeczowniki złożone. 
2. – rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

 szczegółowo 
przedstawić cechy 
dobrej kawiarni, 
 poprawnie wyrazić 
i uzasadnić opinię na 
temat zdrowego i 
niezdrowego 
odżywiania się 
podczas nauki, 
 szczegółowo 
opisać potrawy i 
produkty 
przedstawione na 
fotografii, bezbłędnie 
wyrazić opinię na ich 
temat i opisać swoje 
ulubione jedzenie oraz 
udzielić 
wyczerpujących 
odpowiedzi na 
towarzyszące im 
pytania,  

– wybiera jedną z opisanych 
kawiarni, wyczerpująco uzasadnia 
swój wybór, bezbłędnie podaje 
przyczyny odrzucenia pozostałych 
opcji, 

 

1. – używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby 
bezbłędnie napisać zgodny 
z modelem e-mail z 
przepisem na ciekawą 
potrawę, a także 
przedstawić opis 
okoliczności,  
w których pierwszy raz jej 
spróbował, uwzględniając 
wszystkie wymagane 
informacje i konsekwentnie 
stosując odpowiedni styl. 
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VII 

Zakupy i usługi 

 
 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje wybrane 
słownictwo z rozdziału, w 
szczególności: 
• rodzaje sklepów,  
• towary, 
• kupowanie ubrań, 
• pieniądze, 
• składanie reklamacji, 
• usługi, 
• reklama, 
– zna konstrukcje i na ogół 
poprawnie stosuje zdania z dwoma 
dopełnieniami, 
– zna i w większości poprawnie 
używa zaimki one/ones, other, 
another, 
– zna zasady i na ogół poprawnie 
tworzy liczbę mnogą rzeczowników. 
2. – rozumie większość tekstu 
czytanego i komunikatów słownych 
na bazie poznanego słownictwa,  
– w większości poprawnie mówi o 
swoich ulubionych sklepach i 
centrum handlowym, które chciałby 
zwiedzić oraz o najgorszym 
doświadczeniu dotyczącym 
zakupów, 
– na ogół poprawnie wyraża opinię 
na temat reklam oraz opisanej 
aplikacji związanej z robieniem 
zakupów, 
– w większości poprawnie opisuje 
swoje zwyczaje związane z 
zakupami, 
– na ogół aktywnie bierze udział w 
rozmowie na temat sklepów z 
używaną odzieżą/towarem, 
- w większości poprawnie 
przedstawia zalety i wady zakupów 
w sklepach i w Internecie, i na ogół 
poprawnie wyraża swoje 
preferencje, krótko uzasadniając 
swój wybór, 
– w większości bezbłędnie pisze e-
mail z reklamacją zakupionego 
przez Internet ubrania, 
uwzględniając przynajmniej połowę 
wymaganych informacji. 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach,  

– zna konstrukcje i poprawnie 
stosuje zdania z dwoma 
dopełnieniami, 
– zna i poprawnie używa zaimki 
one/ones, other, another, 
– zna zasady i poprawnie tworzy 
liczbę mnogą rzeczowników. 
2. – rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

 bezbłędnie 
opowiedzieć o swoich 
ulubionych sklepach i 
centrum handlowym, 
które chciałby zwiedzić 
oraz o najgorszym 
doświadczeniu 
dotyczącym zakupów, 
 bezbłędnie wyrazić 
i uzasadnić opinię na 
temat reklam oraz 
opisanej aplikacji 
związanej z robieniem 
zakupów, 
 szczegółowo 
opisać swoje zwyczaje 
związane z zakupami, 

– prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy i korzystając 
z szerokiego zasobu słownictwa i 
zwrotów, bierze aktywny udział w 
rozmowie na temat sklepów z 
używaną odzieżą/towarem, 
– bezbłędnie przedstawia zalety i 
wady zakupów w sklepach i w 
Internecie, i wyczerpująco wyraża 
swoje preferencje, 

1. – używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby 
bezbłędnie napisać spójny 
e-mail z reklamacją 
zakupionego przez Internet 
ubrania, uwzględniając 
wszystkie wymagane 
informacje i konsekwentnie 
stosując odpowiedni styl. 
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VIII Podróżowanie i turystyka 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• środki transportu i miejsca, 
• podróżowanie, 
• zakwaterowanie, 
• ekwipunek, 
• wakacje, 
• wskazywanie drogi, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 
zaimki wskazujące, osobowe i 
dzierżawcze, 
– zna konstrukcję i na ogół 
poprawnie stosuje czas Past 
Continuous, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 
formy odczasownikowe z końcówką 
–ing. 

2. – rozumie większość tekstu 

czytanego i komunikatów słownych 
na bazie poznanego słownictwa,  
– w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie, 
– na ogół poprawnie opowiada o 
ulubionym sposobie podróżowania i 
opisuje wymarzone wakacje, 
– w większości bezbłędnie opowiada 
o swoich ostatnich wakacjach oraz 
różnych problemach w trakcie 
podróży, 
– na ogół bezbłędnie wyraża opinię 
na temat wyjazdu na safari, 
– wybiera sposoby spędzania 
wakacji spośród podanych opcji i 
rzeczy potrzebne w trakcie tych 
wakacji oraz na ogół poprawnie i 
krótko uzasadnia swój wybór, 
– wybiera jedną z opisanych ofert 
wakacyjnych i na ogół bezbłędnie i 
krótko uzasadnia swój wybór, 
– na ogół aktywnie bierze udział w 
opracowaniu planu wycieczki po 
mieście/regionie,  
– w większości bezbłędnie pisze list 
do nauczyciela, w którym opisuje 
swój obóz wakacyjny, 
uwzględniając przynajmniej połowę 
wymaganych informacji. 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach,  

– zna i poprawnie stosuje zaimki 
wskazujące, osobowe i dzierżawcze, 
– zna konstrukcję i poprawnie 
stosuje czas Past Continuous, 
– zna i poprawnie stosuje formy 
odczasownikowe z końcówką –ing. 
2. – rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

 bezbłędnie 
opowiedzieć o 
ulubionym sposobie 
podróżowania i opisać 
wymarzone wakacje, 
 bezbłędnie 
opowiedzieć o swoich 
ostatnich wakacjach 
oraz różnych 
problemach w trakcie 
podróży, 

bezbłędnie wyrazić i uzasadnić 
opinię na temat wyjazdu na safari, 
– prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy i korzystając 
z szerokiego zasobu słownictwa i 
zwrotów, bierze aktywny udział w 
opracowaniu planu wycieczki po 
mieście/regionie, 
– wybiera sposoby spędzania 
wakacji spośród podanych opcji i 
rzeczy potrzebne w trakcie tych 
wakacji i wyczerpująco uzasadnia 
swój wybór, bezbłędnie podaje 
przyczyny odrzucenia pozostałych 
opcji, 

1. – wybiera jedną z opisanych 

ofert wakacyjnych  
i wyczerpująco uzasadnia 
swój wybór, bezbłędnie 
podaje przyczyny 
odrzucenia pozostałych 
opcji, 

2. – używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby 
bezbłędnie napisać zgodny z 
modelem list do nauczyciela, w 
którym opisuje swój obóz 
wakacyjny, uwzględniając 
wszystkie wymagane informacje i 
konsekwentnie stosując 
odpowiedni styl. 
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IX 
Kultura 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje wybrane 
słownictwo z rozdziału, w 
szczególności: 
• pojęcia ogólne, 
• muzyka, 
• literatura, 
• sztuki plastyczne, 
• teatr, 
• film, 
• środki masowego przekazu, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 
zaimki zaczynające się od some-, 
any-, no-, every-, 
– zna konstrukcje i w większości 
przypadków poprawnie używa 
zdania przydawkowe i zdania 
okolicznikowe celu, 
– zna zasady i w większości 
przypadków poprawnie przekształca 
zaimki. 
2. – rozumie większość tekstu 
czytanego i komunikatów słownych 
na bazie poznanego słownictwa,  
– w większości poprawnie mówi o 
ulubionych książkach, 
czasopismach, rodzajach muzyki 
oraz fikcyjnych postaciach z 
książki/filmu, 
– na ogół poprawnie opisuje cechy 
wybranych programów 
telewizyjnych, 
– w większości poprawnie wyraża i 
krótko uzasadnia opinię na temat 
obrazów przedstawionych na 
ilustracjach, 
– na ogół aktywnie bierze udział w 
rozmowie na temat wyjścia do 
teatru w Londynie, 
– na ogół bezbłędnie pisze notatkę 
rekomendującą film, uwzględniając 
przynajmniej połowę wymaganych 
informacji, 
– na ogół bezbłędnie pisze e-mail 
do nauczyciela dotyczący wystawy 
plakatu, uwzględniając 
przynajmniej połowę wymaganych 
informacji. 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– zna i poprawnie stosuje zaimki 
zaczynające się od some-, any-, no-
, every-, 
– zna konstrukcje i poprawnie 
używa zdania przydawkowe i zdania 
okolicznikowe celu, 
– zna zasady i poprawnie 
przekształca zaimki. 
2. – rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

 bezbłędnie 
opowiedzieć o 
ulubionym sposobie 
podróżowania i opisać 
wymarzone wakacje, 
 bezbłędnie 
opowiedzieć o 
ulubionych książkach, 
czasopismach, 
rodzajach muzyki oraz 
fikcyjnych postaciach z 
książki/filmu, 
 szczegółowo 
opisać cechy wybranych 
programów 
telewizyjnych, 
 bezbłędnie wyrazić 
i uzasadnić opinię na 
temat obrazów 
przedstawianych na 
ilustracjach, 

– prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy i korzystając 
z szerokiego zasobu słownictwa i 
zwrotów bierze aktywny udział w 
rozmowie na temat wyjścia do teatru w 
Londynie, 

1. – używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby 
bezbłędnie napisać zgodnie 
z modelem notatkę 
rekomendującą film, 
uwzględniając wszystkie 
wymagane informacje i 
konsekwentnie stosując 
odpowiedni styl, 

2. – używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby 
bezbłędnie napisać zgodnie z 
modelem e-mail do nauczyciela 
dotyczący wystawy plakatu, 
uwzględniając wszystkie 
wymagane informacje i 
konsekwentnie stosując 
odpowiedni styl. 
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X 
Sport 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• dyscypliny sportu, 
• sporty ekstremalne, 
• sprzęt sportowy, 
• ludzie w sporcie, 
• miejsca uprawiania sportu, 
• współzawodnictwo, 
– zna konstrukcję i większości 
przypadków poprawnie stosuje czas 
Past Perfect, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 
liczebniki główne, 
– na ogół poprawnie tworzy 
liczebniki porządkowe. 
2. – rozumie większość tekstu 
czytanego i komunikatów słownych 
na bazie poznanego słownictwa,  
– w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie, 
– na ogół poprawnie mówi o 
ulubionych dyscyplinach 
sportowych, sportach, które 
uprawia, chciałby uprawiać i lubi 
oglądać, zawodach, w których brał 
udział oraz sprzęcie sportowym, 
który chciałby dostać, 
– na ogół bezbłędnie zdaje relację z 
obozu sportowego, w którym 
uczestniczył, 
– w większości poprawnie wyraża i 
krótko uzasadnia opinię na temat 
sportów kontaktowych, 
– na ogół aktywnie bierze udział w 
rozmowie na temat sportów 
ekstremalnych i maratonu i w 
większości bezbłędnie opisuje swoje 
doświadczenia i marzenia z nimi 
związane, 
– na ogół bezbłędnie pisze e-mail 
do kolegi/koleżanki, w którym 
opisuje międzyszkolne rozgrywki 
sportowe, uwzględniając 
przynajmniej połowę wymaganych 
informacji. 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– zna konstrukcję i poprawnie 
stosuje czas Past Perfect, 
– zna i poprawnie stosuje liczebniki 
główne, 
– poprawnie tworzy liczebniki 
porządkowe. 
2. – rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

 bezbłędnie 
opowiedzieć o 
ulubionych dyscyplinach 
sportowych, sportach, 
które uprawia, chciałby 
uprawiać i lubi oglądać, 
zawodach, w których 
brał udział oraz sprzęcie 
sportowym, który 
chciałby dostać, 
 bezbłędnie zdać 
relację z obozu 
sportowego, w którym 
uczestniczył, 
 bezbłędnie wyrazić 
i uzasadnić opinię na 
temat sportów 
kontaktowych, 

– prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy i korzystając 
z szerokiego zasobu słownictwa i 
zwrotów bierze aktywny udział w 
rozmowie na temat sportów 
ekstremalnych i maratonu, i 
bezbłędnie opisuje swoje 
doświadczenia  
i marzenia z nimi związane, 

1. – używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby 
bezbłędnie napisać zgodnie 
z modelem e-mail do 
kolegi/koleżanki, w którym 
opisuje międzyszkolne 
rozgrywki sportowe, 
uwzględniając wszystkie 
wymagane elementy  
i konsekwentnie stosując 
odpowiedni styl.  
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XI 
Zdrowie 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje wybrane 
słownictwo z rozdziału, w 
szczególności: 
• kontuzje, choroby i objawy, 
• narządy wewnętrzne, 
• służba zdrowia, 
• leczenie, 
• zdrowy tryb życia, 
• uzależnienia, 
– zna zasady i na ogół poprawnie 
tworzy i stosuje zdania warunkowe, 
– zna konstrukcje i w większości 
przypadków poprawnie używa trybu 
rozkazującego,  
– zna zasady i na ogół poprawnie 
tworzy przymiotniki. 
2. – rozumie większość tekstu 
czytanego i komunikatów słownych 
na bazie poznanego słownictwa,  
– w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie, 
– na ogół poprawnie mówi o pracy 
w służbie zdrowia,  
– w większości poprawnie opowiada 
o sposobach leczenia przeziębienia, 
alergiach i ich symptomach oraz o 
chodzeniu do lekarza, 
– na ogół bezbłędnie relacjonuje 
przebieg swojego/czyjegoś 
wypadku, 
– na ogół poprawnie wyraża i krótko 
uzasadnia opinię na temat 
medycyny alternatywnej, 
– dokonuje wyboru i na ogół 
poprawnie i krótko uzasadnia wybór 
ciasteczka spośród ciastek 
przedstawionych na ilustracji, 
– na ogół aktywnie bierze udział w 
rozmowie dotyczącej 
przeprowadzania eksperymentów 
na zwierzętach, 
– na ogół bezbłędnie pisze e-mail 
do chorego/chorej kolegi/koleżanki, 
w którym wyraża współczucie i 
namawia do wizyty u lekarza, 
uwzględniając przynajmniej połowę 
wymaganych informacji. 

1.– zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, 

2. – zna zasady i poprawnie tworzy 
i stosuje zdania warunkowe, 
3. – zna konstrukcje i poprawnie 
używa trybu rozkazującego,  
4. – zna zasady i poprawnie tworzy 
przymiotniki. 
– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

 bezbłędnie 
wypowiedzieć się na 
temat pracy w służbie 
zdrowia, 
 bezbłędnie 
opowiedzieć o 
sposobach leczenia 
przeziębienia, alergiach 
i ich symptomach oraz 
o chodzeniu do lekarza,  
 bezbłędnie wyrazić 
i uzasadnić opinię na 
temat medycyny 
alternatywnej, 
 szczegółowo 
relacjonować przebieg 
swojego/czyjegoś 
wypadku, 
 

1. – używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby 
bezbłędnie napisać spójny 
e-mail do chorego/chorej 
kolegi/koleżanki, w którym 
wyraża współczucie i 
namawia do wizyty u 
lekarza, uwzględniając 
wszystkie wymagane 
elementy i konsekwentnie 
stosując odpowiedni styl. 
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XII 
Nauka i technika 

 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• technika, 
• komputery, 
• dziedziny nauki i naukowcy, 
• nauki ścisłe i przyrodnicze, 
• praca naukowca, 
– zna konstrukcje i na ogół 
poprawnie stosuje pytania 
pośrednie, 
– zna konstrukcję i w większości 
poprawnie stosuje stronę bierną, 
– zna i na ogół poprawnie tworzy 
rzeczowniki odprzymiotnikowe i 
odczasownikowe. 
2. – rozumie większość tekstu 
czytanego i komunikatów słownych 
na bazie poznanego słownictwa,  
– w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie, 
– w większości poprawnie mówi o 
sprzęcie elektronicznym, który 
posiada lub chciałby posiadać, 
– na ogół bezbłędnie opisuje swoje 
zwyczaje związane z korzystaniem z 
Internetu, telefonu komórkowego i 
graniem w gry komputerowe, 
– w większości poprawnie opisuje 
swój pierwszy komputer, 
– na ogół bezbłędnie opowiada o 
muzeach, które zwiedził i które 
najbardziej mu się podobały, 
– na ogół aktywnie bierze udział w 
rozmowie na temat eksploracji 
kosmosu i istnienia innych istot we 
wszechświecie oraz opisuje swoje 
marzenia związane z podróżami w 
kosmosie i karierą naukowca, 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– zna konstrukcje i poprawnie 
stosuje pytania pośrednie, 
– zna konstrukcję i poprawnie 
stosuje stronę bierną, 
– zna i poprawnie tworzy 
rzeczowniki odprzymiotnikowe i 
odczasownikowe. 
2. – rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

 bezbłędni
e mówić o 
sprzęcie 
elektronicznym, 
który posiada lub 
chciałby posiadać, 
 szczegóło
wo opisać swoje 
zwyczaje 
związane z 
korzystaniem z 
Internetu, 
telefonu 
komórkowego i 
graniem w gry 
komputerowe, 
 szczegóło
wo opisać swój 
pierwszy 
komputer, 

bezbłędnie opowiedzieć o muzeach, 
które zwiedził i które najbardziej się 
mu podobały, 

1. – używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby 
bezbłędnie napisać spójną 
wiadomość do 
kolegi/koleżanki na temat 
korzystania z drukarki, 
uwzględniając wszystkie 
wymagane elementy i 
konsekwentnie stosując 
odpowiedni styl. 
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XIII 
Świat przyrody 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• krajobraz, 
• kierunki świata, 
• pory roku, 
• pogoda, 
• zwierzęta, 
• części ciała zwierząt, 
• rośliny, 
• klęski żywiołowe, 
• zagrożenia i ochrona środowiska, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 
przedimki, 
– zna zasady i w większości 
poprawnie stopniuje przymiotniki, 
– zna i na ogół poprawnie tworzy 
przymiotniki odrzeczownikowe. 
2. – rozumie większość tekstu 
czytanego i komunikatów słownych 
na bazie poznanego słownictwa,  
– w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie, 
– na ogół poprawnie mówi o 
krajobrazach, które widział i które 
chciałby zobaczyć, najpiękniejszych 
miejscach w Polsce, aktualnej 
pogodzie i pogodzie, którą lubi/nie 
lubi, 
– na ogół poprawnie wyraża i krótko 
uzasadnia opinię na temat ogrodów 
zoologicznych, 
– na ogół bierze aktywny udział w 
rozmowie na temat ogłoszenia 
dotyczącego adopcji kociąt, 
– wybiera przedmioty niezbędne do 
przetrwania klęski żywiołowej i na 
ogół poprawnie i krótko uzasadnia 
swój wybór, 
– w większości bezbłędnie wyraża 
opinię na temat tego, czy jego 
szkoła jest ‘zielona’, 
– w większości bezbłędnie zdaje 
relację z trzęsienia ziemi, 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 

- poprawnie stosuje większość 
poznanych środków leksykalnych w 
wypowiedziach, 
– zna i poprawnie stosuje 
przedimki, 
– zna zasady i poprawnie stopniuje 
przymiotniki, 
– zna i poprawnie tworzy 
przymiotniki odrzeczownikowe. 
2. – rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

 bezbłędnie 
opowiedzieć o 
krajobrazach, które 
widział i które chciałby 
zobaczyć, 
najpiękniejszych 
miejscach w Polsce, 
aktualnej pogodzie, 
pogodzie którą lubi/nie 
lubi, 
 szczegółowo 
opisać fotografię 
przedstawiającą dzieci 
sadzące drzewo i 
udzielić 
wyczerpujących 
odpowiedzi na 
towarzyszące jej 
pytania, 
 bezbłędnie wyrazić 
i szczegółowo 
uzasadnić opinię na 
temat ogrodów 
zoologicznych, 
 bezbłędnie wyrazić 
i szczegółowo 
uzasadnić opinię na 
temat tego, czy jego 
szkoła jest ‘zielona’, 

szczegółowo zdać relację z 
trzęsienia ziemi, 

1. – wybiera przedmioty 

niezbędne do przetrwania 
klęski żywiołowej i 
wyczerpująco uzasadnia 
swoje wybory, bezbłędnie 
podaje przyczyny 
odrzucenia pozostałych 
opcji, 

2. – używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby 
bezbłędnie napisać spójny e-mail 
do kolegi/koleżanki na temat 
przygarniętego kota, 
uwzględniając wszystkie 
wymagane elementy i 
konsekwentnie stosując 
odpowiedni styl. 
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XIV Życie społeczne 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i niekiedy stosuje 
wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 

• struktura państwa i urzędy, 
• problemy społeczne, 
• przestępcy i przestępstwa,  
• prawo i ściganie przestępstw, 
– zna konstrukcję i w większości 
poprawnie stosuje mowę zależną,  
– zna konstrukcje i na ogół 
poprawnie stosuje zdania czasowe,  
– zna zasady i na ogół poprawnie 
stosuje słowotwórstwo. 
2. – rozumie większość tekstu 
czytanego i komunikatów słownych 
na bazie poznanego słownictwa,  
– w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie, 
– na ogół poprawnie opowiada o 
przestępstwach, które wydarzyły się 
w jego okolicy/mieście, 
– w większości poprawnie wyraża 
swoją opinię na temat kar i 
respektowania prawa, 
– na ogół bierze aktywny udział w 
rozmowie na temat wad i zalet 
wielokulturowych i wielojęzycznych 
szkół, 
– na ogół bezbłędnie relacjonuje 
swój udział w akcji charytatywnej, 
– dokonuje wyboru i na ogół 
poprawnie i krótko uzasadnia swój 
wybór rodzaju wolontariatu, w 

którym chciałby wziąć udział, – 
dokonuje wyboru i w większości 
poprawnie i krótko uzasadnia swój 
wybór pracy spośród opcji 
opisanych w tekście, 
– na ogół poprawnie opisuje 
najbardziej powszechne 
przestępstwa, powody popełniania 
przestępstw, 
– w większości bezbłędnie pisze e-
mail do nauczycieli, w którym 
zachęca do udziału w akcji 
charytatywnej, uwzględniając 
przynajmniej połowę wymaganych 
informacji. 

1. – zna znaczenie, poprawnie 

zapisuje i wypowiada 
słownictwo z rozdziału, 
poprawnie stosuje większość 
poznanych środków 
leksykalnych w 
wypowiedziach, 

– zna konstrukcję i poprawnie 
stosuje mowę zależną,  
– zna konstrukcje i poprawnie 
stosuje zdania czasowe,  
– zna zasady i poprawnie stosuje 
słowotwórstwo. 
2. – rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby:bezbłędnie opowiedzieć o 
przestępstwach, które wydarzyły się 
w jego okolicy/mieście, 

 poprawni
e wyrazić i 
szczegółowo 
uzasadnić opinię 
na temat kar i 
respektowania 
prawa, 
 szczegóło
wo relacjonować 
swój udział w 
akcji 
charytatywnej, 

– wybiera rodzaj wolontariatu, w 
którym chciałby wziąć udział i 
wyczerpująco uzasadnia swoje 
wybory, bezbłędnie podaje 
przyczyny odrzucenia pozostałych 
opcji, 
– wybiera rodzaj pracy spośród 
opisanych w tekście i wyczerpująco 
uzasadnia swoje wybory, bezbłędnie 
podaje przyczyny odrzucenia 
pozostałych opcji, 

1. – szczegółowo opisuje 

powszechne przestępstwa, 
powody popełniania 
przestępstw, 

2. – używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby 
bezbłędnie napisać spójny e-mail 
do nauczycieli, w którym zachęca 
do udziału w akcji charytatywnej, 
uwzględniając wszystkie 
wymagane elementy i 
konsekwentnie stosując 
odpowiedni styl. 
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1. KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 
 

1) Kryteria oceny śródrocznej/rocznej: 
1.  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności wykraczające 
poza wymagania programowe, wykorzystuje treści i wiadomości powiązane ze sobą, rozumie 
zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi, oraz wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek 
pomocy z zewnątrz, samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych 
i praktycznych, przekazując wiadomości stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się 
terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje wysoki stopień spójności, z powodu 
szczególnych predyspozycji lub wytężonej pracy osiąga wyniki znacznie wykraczające poza 
sformułowane wymagania, uczestniczy w kołach zainteresowań, reprezentuje szkołę 
w turniejach, zawodach, konkursach. 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wyczerpująco opanował cały materiał 
programowy, posiada wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwie rozumie 
uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela, 
samodzielnie, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce, stosuje poprawny język, 
styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje spójność 
i zgodność z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania. 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy, posiada wiadomości 
powiązane związkami logicznymi, poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz 
wyjaśnia zjawiska wspomagany przez nauczyciela, stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych 
i praktycznych pod kierunkiem nauczyciela, w swojej wypowiedzi nie popełnia błędów 
językowych, może popełnić nieliczne usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmuje 
w terminach naukowych. 
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował ograniczony do treści podstawowych 
z danego przedmiotu zakres materiału programowego, jego podstawowe wiadomości są 
połączone związkami logicznymi, poprawnie rozumie większość podstawowych uogólnień oraz 
wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela, stosuje wiadomości do celów praktycznych 
i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, popełnia niewielkie i nieliczne błędy językowe, 
definicje i terminy naukowe wyjaśnia językiem potocznym. 
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykazuje liczne braki w opanowaniu 
podstawowego materiału programowego, posiada wiadomości luźno zestawione, nie rozumie 
podstawowych uogólnień, nie potrafi wyjaśnić zjawisk, nie umie stosować wiedzy bez pomocy 
nauczyciela, popełnia liczne błędy językowe, jego styl wypowiedzi jest nieporadny, 
ma trudności w wysławianiu się. 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje brak wiadomości i umiejętności 
programowych z zakresu podstawowego, nie rozumie uogólnień oraz nie potrafi wyjaśnić 
zjawisk, popełnia liczne błędy językowe i merytoryczne, ma duże trudności w wypowiadaniu 
się, mimo zastosowanych środków zaradczych nie wywiązuje się z obowiązków. 

2) Stosowane formy oceniania to: odpowiedź ustna, pisemny sprawdzian wiadomości 
i umiejętności, wypracowanie, kartkówka, egzamin próbny, udział w dyskusji, praca 
zespołowa, stosowanie wiedzy w praktyce, twórcze myślenie, prezentacja, recytacja, 
pokaz, praca projektowa, opracowanie referatu, opracowanie i wykonanie pomocy 
dydaktycznych, wytwory pracy własnej ucznia, praca z podręcznikiem i tekstem 
źródłowym, przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcjach, sprawność fizyczna, praca 
domowa, prowadzenie zeszytu, praca pozalekcyjna (np.: udział w konkursach, zawody 
sportowe, aktywność w kołach zainteresowań) 

3) Ocenianie bieżące: 
a) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 
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w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 
jak powinien dalej się uczyć. 

b) Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i 
odbywa się w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć 
ucznia. 
c) Oceny bieżące muszą być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu 
formy aktywności ucznia, nauczyciel musi stosować różnorodne metody sprawdzania 
wiadomości ucznia. 
d) Przedmiotem oceny bieżącej ucznia są: 
- wiadomości egzekwowane w czasie odpowiedzi ustnych, sprawdzianów 
jednogodzinnych lub dwugodzinnych, kartkówek, testów śródrocznych i rocznych, 
egzaminów próbnych, prac domowych, ćwiczeń i zadań wykonywanych na lekcji, 
- umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, twórczego myślenia, korzystania 
z różnych źródeł informacji, posługiwania się technologią informacyjną, 
rozwiązywania konfliktów, prezentacji dłuższych wypowiedzi, udziału w dyskusjach 
(waga argumentów, estetyka i kultura wypowiedzi, dokumentowanie tez), 
prezentowania pracy grupy, prezentacji własnego punktu widzenia, poprawnego 
posługiwania się językiem ojczystym, recytacji, prac wytwórczych, poczucia rytmu, 
melodyjności, gry na instrumencie, stosowania terminologii technicznej, 
wyszukiwania informacji w bazach danych, wrażliwości ucznia na barwy, światło, 
kształty, fakturę, perspektywę, dostrzegania form przestrzennych, artystycznych 
aspiracji, oryginalności pomysłu i kreatywności rozwiązań problemów plastycznych, 
sprawności technicznej, posługiwania się komputerem, sprawności manualnej, jakości 
wykonywanych prac, prób sprawności fizycznej, 
- uczestnictwo w zajęciach, a w tym: sumienność, systematyczność, współpraca 
w grupie, aktywność i udział w wykonywaniu zadań na lekcji, przygotowanie do lekcji 
(przynoszenie pomocy naukowych), samodzielność wykonywanej pracy, dokładność, 
jakość wykonywanych prac, pomysłowość i inwencja twórcza, nowatorstwo, 
zaangażowanie oraz wkład pracy, estetyka pracy, poprawność stosowanych 
rozwiązań, postępy ucznia, kreatywność w sytuacjach nowych, prowadzenie zeszytu 
przedmiotowego (systematyczność i poprawność zapisu, odrabianie zadań domowych, 
estetyka), 
- aktywność pozalekcyjna, a w tym: udział i osiągane lokaty w konkursach 
oraz zawodach, dodatkowe prace związane z przedmiotem, np. przygotowanie 
referatu, folderu, wykonanie pomocy naukowej, posteru, portfolio, dodatkowych 
materiałów do lekcji i drobnych pomocy dydaktycznych, albumów, wykonanie pracy 
długoterminowej (obowiązkowej lub dla chętnych), udział w projektach 
edukacyjnych, prezentowanie efektów rozwoju własnych zdolności i zainteresowań, 
aktywność w kołach zainteresowań, zaangażowanie w przygotowanie i aktywny udział 
w uroczystościach i imprezach szkolnych, działania wiążące się z programem 
nauczania, jak i wykraczające poza program lekcji np.: przygotowanie materiału 
do nowej lekcji, zorganizowanie wystawy, konkursu, itp. 

4) Ocenianie odpowiedzi ustnej: 
1. Przy ocenianiu odpowiedzi ustnych zwraca się uwagę na: 
1) formę: zdania krótkie, proste, myśli chronologicznie ułożone, uporządkowane, 

płynność w przechodzeniu z myśli do myśli, przejrzystość, 
2) język: zrozumiały i komunikatywny, żywy i barwny, bez błędów gramatycznych, 
3) argumentację: logiczna i jasna, argumenty wiarygodne odwołujące się do innych 

przykładów i źródeł, 
4) sposoby prezentacji: głos pewny, wyraźny, kontakt wzrokowy ze słuchaczem, 

zwrócenie uwagi na reakcję słuchaczy, oszczędna gestykulacja i mimika, postawa 
swobodna, ale wyrażająca szacunek dla słuchacza, dobra dykcja, intonacja, wymowa 
(z wyjątkiem dzieci z deficytami wymowy, słuchu), wyważone tempo mówienia, 
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podkreślanie w wypowiedzi tego na co należy zwrócić szczególną uwagę, 
samodzielność odpowiedzi, zgodność z tematem. 

2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny wypowiedzi ustnej:  
1) ocena celująca: Odpowiedź ucznia wskazuje na szczególne zainteresowanie 

przedmiotem, wykracza poza obowiązujące treści, zawiera pojęcia i fakty zaczerpnięte 
z literatury popularno-naukowej. Uczeń wypowiada własne przemyślane oceny 
i opinie. 

2) ocena bardzo dobra: Odpowiedź ucznia jest wyczerpująca pod względem 
merytorycznym, swobodnie operuje pojęciami, dostrzega związki przyczynowo- 
skutkowe, wyciąga wnioski, dokonuje samodzielnej oceny, wyczerpuje zagadnienie, 
używa poprawnego języka. 

3) ocena dobra: Uczeń wypowiada się samodzielnie, zna większość wymaganych treści, 
używa poprawnego języka. Błędy merytoryczne są nieliczne, drugorzędne z punktu 
widzenia tematu.  

4) ocena dostateczna: Uczeń zna najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować. 
Nauczyciel ukierunkowuje jego wypowiedź. W wypowiedzi mogą wystąpić błędy 
rzeczowe i językowe. Nie wyczerpuje zagadnienia. 

5) ocena dopuszczająca: Uczeń posiada elementarną wiedzę z przedmiotu. Podczas 
wypowiedzi popełnia błędy językowe, które jednak nie zaburzają rozumienia sensu 
jego wypowiedzi. Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi. 

6) ocena niedostateczna: Uczeń nie potrafi się wypowiedzieć, nie zna zakresu 
wymaganych treści, pomimo pomocy nauczyciela wypowiada się nie na temat. 

3. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu 
oceny niedostatecznej. 

5) Kartkówki: 
1. Kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomości, obejmującą zakres treściowy 
od jednego do trzech ostatnich tematów. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może 
przekraczać 1/3 lekcji. 
2. Nauczyciele mają prawo do stosowania formy kartkówki w dowolny sposób, bez 
uprzedzenia o niej uczniów, gdyż niczym nie różni się ta forma kontroli wiadomości 
od innych form bieżącego kontrolowania, przygotowania się uczniów do zajęć, 
3. Ucieczka z kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie 
pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

6) Sprawdziany pisemne: 
1. Oceniając wypowiedzi pisemne (zadania otwarte) należy brać pod uwagę: 
1) zrozumienie tematu, 
2) zakres jego rozwinięcia, 
3) zaprezentowaną wiedzę, 
4) samodzielność i oryginalność ujęcia, 
5) umiejętność wnioskowania i uogólniania, 
6) styl (zharmonizowanie z treścią i komunikatywność), 
7) słownictwo, 
8) poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną, 
9) estetykę pracy, 
10) zgodność z tematem. 
2. W przypadku oceny wypowiedzi pisemnej stosuje się następujące kryteria: 
1) ocena celująca: Praca w pełni wyczerpuje temat. Zawiera treści wykraczające poza 
obowiązkowy zakres wiedzy. Uczeń sprawnie posługuje się terminami i pojęciami 
właściwymi dla przedmiotu. Formułuje własne opinie na temat omawianych zagadnień. 
Uzasadnia swoje sądy. Treść jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst nienaganny 
pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Przejrzysta kompozycja 
graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej dopuszcza się wydruk komputerowy), 
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wysoka estetyka pracy. Tekst wzbogacają zdjęcia, tabele, wykresy itp. Praca samodzielna. 
Jeśli jest to zadanie wykonane w domu do pracy dołączona bibliografia. 
2) ocena bardzo dobra: Temat właściwie rozwinięty. Przemyślany dobór i selekcja 
materiału rzeczowego z obowiązującego zakresu wiedzy. Uczeń wykazuje się 
znajomością i trafnym stosowaniem pojęć i terminów właściwych dla tematu. Prezentuje 
swoją opinię na dany temat. Treść jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst poprawny 
pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym (dopuszczalne pojedyncze 
uchybienia). Przejrzysta kompozycja graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej 
dopuszcza się wydruk komputerowy). 
3) ocena dobra: Uczeń wykazuje się znajomością tematu, wystarczająco go rozwija. 
Wykazuje się wystarczającą znajomością pojęć i terminów dla omówienia tematu. 
Widoczny logiczny porządek treści. Uczeń dba o estetykę pracy, stosuje akapity. Praca 
poprawna pod względem językowym, ortograficzny i interpunkcyjnym (dopuszczalne 
nieliczne usterki językowe, drobne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 
4) ocena dostateczna: Uczeń zrozumiał temat, wykazał się zadowalającą znajomością 
materiału rzeczowego, ale jego dobór jest zbyt ograniczony (dopuszczalne nieścisłości 
rzeczowe), a analiza powierzchowna. Uczeń stara się zachować pewien logiczny porządek 
treści. Praca komunikatywna, ale zawierająca błędy językowe oraz ortograficzne 
i interpunkcyjne. Pismo czytelne. 
5) ocena dopuszczająca: Uczeń nie w pełni zrozumiał temat, częściowo go rozwija, 
nie zawsze trafnie dobiera materiał rzeczowy i nieumiejętnie go wykorzystuje, występuje 
brak logicznego uporządkowania tekstu, brak akapitów, niestaranne pismo, liczne 
skreślenia i poprawki, zauważa się spore odstępstwa od norm językowych, 
ortograficznych i interpunkcyjnych pozwalające jednak na zrozumienie tekstu. 
6) ocena niedostateczna: Uczeń nie rozumie tematu i pisze pracę nie na temat lub uczeń 
częściowo zrozumiał temat, ale rażąca jest nieznajomość materiału rzeczowego, myli 
pojęcia, treść jest chaotyczna, pismo niestaranne, miejscami nieczytelne, praca 
nieestetyczna (kartka zniszczona, zamazania, plamy), duże odstępstwa od norm 
językowych powodujące miejscami niezrozumiałość tekstu, liczne błędy ortograficzne 
i interpunkcyjne lub udowodniono uczniowi niesamodzielność pracy (plagiat). 
3. Przy zastosowaniu punktacji w czasie oceniania pracy pisemnej stosuje się następującą 
skalę procentową:  
100% p.           – cel 
99% - 90% p.  – bdb 
89% - 75% p.  – db 
74% - 51% p.  - dst 
50% - 30% p.  – dop 
29% p. i mniej – ndst 
4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 
nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
100%  - 90p.   – cel 
89% - 71% p.  – bdb 
70% - 55% p.  – db 
54% - 40% p.  - dst 
39% - 20% p.  – dop 
19% p. i mniej – ndst 
5. Ucieczka ze sprawdzianu przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi 
w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.    
6. Za zgodą nauczyciela na sprawdzianie uczniowie mogą korzystać ze wskazanych przez 
nauczyciela pomocy naukowych. 
 

    7) Pisemna praca domowa:  
Pisemna praca domowa powinna podlegać ocenie w aspektach: 
4) kompletności treści, 
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5) logiki wywodu, 
6) staranności językowej, 
7) staranności wykonania, 
8) korzystania z różnych źródeł wiedzy, 
9) zgodności z tematem. 
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KODEKS PRZEDMIOTOWY:  
 
1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów o zasadach zachowania się 
w czasie lekcji. 
2. Po dzwonku na lekcje, uczniowie ustawiają się przed klasą w dwóch rzędach (w jednym 
dziewczęta, w drugim chłopcy). 
3. Po otworzeniu drzwi sali lekcyjnej przez nauczyciela, do klasy wchodzą dziewczęta, 
a następnie chłopcy. 
4. Plecaki (torby) ze względów bezpieczeństwa oraz estetyki uczniowie powinni umieszczać pod 
ławką. 
5. Po wejściu do klasy uczniowie ustawiają się przy ławkach (przydzielonych przez nauczyciela 
na początku roku szkolnego) i witają nauczyciela w pozycji stojącej, po czym siadają w ławkach. 
6. W razie potrzeby dyżurny przygotowuje tablicę – wyciera ją, płucze gąbkę. 
7. Nauczyciel sprawdza listę obecności uczniów. Wyczytany uczeń w tym czasie potwierdza 
swoją obecność słowem „jestem”. 
8. W czasie odczytania przez nauczyciela listy obecności, uczniowie unosząc rękę do góry 
i wstając z miejsca, zgłaszają nauczycielowi wszelkie problemy związane ze swoim 
przygotowaniem do lekcji lub nie przygotowanie się do lekcji. 
9. Uczniowie dbają o mienie szkoły. Na początku lekcji zgłaszają nauczycielowi wszelkie 
zniszczenia w sprzęcie szkolnym, gdy tego nie zrobią ponoszą odpowiedzialność  za jego 
zniszczenie. 
10. Nauczyciel odnajduje osoby, które mogłyby dokonać zniszczenia i zgłasza ten fakt 
do wychowawcy lub nauczycielowi mającemu poprzednią lekcję w danej sali. 
11. Wychowawca lub nauczyciel klasy, która dokonała zniszczenia informuje dyrekcję 
o zaistniałej szkodzie oraz o sprawcy zdarzenia. Dyrekcja ustala sposób usunięcia (naprawy) 
szkody. 
12. W czasie lekcji uczniowie, chęć zabrania głosu zgłaszają przez podniesienie ręki do góry. 
13. Uczniowie odpowiadają na stojąco .  
14. W przypadku, gdy do sali lekcyjnej wchodzi inna osoba dorosła, uczniowie wstają z miejsc. 
15. Z pomocy dydaktycznych uczniowie korzystają tylko na polecenie nauczyciela. 
16. Pomoce dydaktyczne rozdaje dyżurny na początku lekcji lub w jej trakcie na polecenie 
nauczyciela. 
17. Wstając z miejsca uczniowie przesuwają krzesło jednocześnie je unosząc. 
18. Podczas lekcji uczniowie zachowują spokój i stosują się do poleceń nauczyciela. 
19. Uczniowie nie wychodzą podczas zajęć lekcyjnych z sali lekcyjnej. 
20. W sali lekcyjnej uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. 
21. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie nie spożywają posiłków, nie żują gumy. 
22. Po zakończonej lekcji uczniowie pozostawiają po sobie porządek, podsuwają krzesła 
do stolików, śmieci wyrzucają do kosza, dyżurni sprzątają pomoce naukowe i ścierają tablicę. 
23. Na polecenie nauczyciela, po zakończeniu zajęć lekcyjnych danego dnia w sali lekcyjnej, 
uczniowie zakładają krzesła na stoliki. 
24. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną powoli i spokojnie, za zgodą nauczyciela. 
25. Nie przestrzeganie przez ucznia zasad zachowania się, wpływa na ocenę jego zachowania. 
26. Spóźnienie ucznia: 

1) za spóźnienie ucznia uważa się jego przybycie do sali lekcyjnej do 15 minut po dzwonku 
na lekcję, po dłuższym czasie jest uważane za nieobecność, 

2) uczeń spóźniony, po wejściu do sali lekcyjnej wyjaśnia przyczynę spóźnienia, 
3) nauczyciel na bieżąco odznacza spóźnienie ucznia w dzienniku elektronicznym, 
4) uczniowie przybywający do sali lekcyjnej później niż 15 minut, są zobowiązani 

uczestniczyć w dalszej części lekcji oraz brać w niej czynny udział (mimo zaznaczonej 
nieobecności), 

5) nagminne przypadki spóźnień na dany przedmiot, mają wpływ na ocenę zachowania  
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