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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. VIII 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lp.  PRZEDMIOT OCENY  ZAKRES OCENY I SPOSÓB OCENIANIA  

1.  . Ocenianie  

Oceny wystawiane są zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny. W przypadku sprawdzianów i 
kartkówek punkty przeliczane są wg następującej skali: 0-29% – ndst, 30-49% – dop, 50-74% – dst, 75-89% – db, 90-97% 
– bdb, ocena celująca – 98-100% poprawnych odpowiedzi. Oceny uzyskane za samodzielną pracę na lekcji mają 
decydujący wpływ na ocenę śródroczną i roczną.  

2.  Sprawdziany  
Przynajmniej trzy sprawdziany w semestrze. Tematyka i zakres materiału podany z tygodniowym wyprzedzeniem. W 
przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie nauczyciel ustala termin i formę zaliczenia sprawdzianu, nie później niż 
dwa tygodnie od powrotu do szkoły.  

3.  Kartkówki  Kilka w semestrze. Mogą być niezapowiedziane. Materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji.  

4.  Poprawianie ocen  
W ciągu 2 tygodni od uzyskania oceny uczeń może ją jednokrotnie poprawić. Termin i forma poprawy uzgadniana jest z 
nauczycielem.  

5.  Odpowiedzi ustne  Materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji.  

6.  Prace domowe  
Ucznia obowiązuje systematyczne, terminowe i samodzielne wykonanie pracy domowej. Przy pracy nauczyciel może 
postawić znak tzw. parafki, co oznacza sprawdzenie wykonania pracy. Ocenianie prac może nastąpić po upływie terminu 
ich realizacji lub podczas kontroli zeszytów.  

7.  Zeszyt przedmiotowy  
Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym zapisuje tematy lekcji z datami, notatkami i 
zadanymi pracami domowymi.  

8.  Aktywność  Uczeń może uzyskać oceny za aktywność na lekcji oraz udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.  

9.  
Niewywiązywanie się 
z obowiązków  

Trzy razy w semestrze uczeń ma prawo nie odrobić pracy domowej lub nie przygotować się do lekcji.  

10.  Prace dodatkowe  Uczeń może uzyskać oceny za prace dodatkowe, np.: wykonywanie projektów, dekoracji tematycznych i innych.  

11.  Konkursy  
Za udział i osiągnięcia w konkursach uczniowie otrzymują oceny bardzo dobre i celujące w zależności od kategorii 
konkursu.  
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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KL. VIII 
 
 
 

Repetytorium dla szkoły podstawowej, część druga. Rozdział I – Nauka i technika 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
CELUJĄCA 

 NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

BARDZO WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 
WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym 
stopniu uniemożliwiający 
realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub 
kolegów. 

Uczeń zna i stosuje część 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące 
bezpośrednio jego osoby. 

Uczeń zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w 
wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Uczeń zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty 
nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty 
nie popełniając żadnych 
błędów. 

Uczeń w niewielkim stopniu 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne  
w zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach nie 
popełniając większych 
błędów. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach nie 
popełniając żadnych błędów. 

1. słownictwo z działu nauka i technika 
2. strona bierna  

UMIEJĘTNOŚCI Uczeń: 
– często niewłaściwie reaguje 
na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje niektóre zadania 
na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje przedmioty 
i zjawiska, opowiada o 

czynnościach, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
popełniając dość liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat 
korzystania z nowoczesnych 
technologii, popełniając liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, zdawkowo wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat 

Uczeń: 
– często właściwie reaguje na 
polecenia 
– poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje 

przedmioty i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat korzystania z 
nowoczesnych technologii, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość 
liczne błędy uzyskuje i 

Uczeń: 
– na ogół właściwie reaguje 
na polecenia 
– w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje 
styl wypowiedzi odpowiedni 
do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje 
przedmioty i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat korzystania z 
nowoczesnych technologii, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając 
nieliczne błędy uzyskuje i 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– samodzielnie i bezbłędnie 
rozwiązuje wszystkie zadania 
na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 

– używając zdań złożonych, 
opisuje przedmioty i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
korzystania z nowoczesnych 
technologii, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– samodzielnie i bezbłędnie 
rozwiązuje wszystkie zadania 
na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 

– używając zdań złożonych, 
opisuje przedmioty i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
korzystania z nowoczesnych 
technologii, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
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wynalazków opisanych w 
tekście, popełniając liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, zdawkowo wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 

– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo wypowiada się na 
temat cytatu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, 
popełniając liczne błędy 
wiadomość z prośbą o pomoc, 
opisuje przedmioty, 
przedstawia fakty, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża prośbę, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 

temat wynalazków opisanych 
w tekście, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość 
liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– korzystając z podręcznika, 
popełniając dość liczne błędy 
pisze wiadomość z prośbą o 
pomoc, opisuje przedmioty, 
przedstawia fakty, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża prośbę, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 

temat wynalazków opisanych 
w tekście, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając 
nieliczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– w większości bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– popełniając nieliczne błędy 
pisze wiadomość z prośbą o 
pomoc, opisuje przedmioty, 
przedstawia fakty, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża prośbę, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym. 

informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
wynalazków opisanych w 

tekście, rozpoczyna, prowadzi 
i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– samodzielnie bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– samodzielnie i bezbłędnie 
pisze wiadomość z prośbą o 
pomoc, opisuje przedmioty, 
przedstawia fakty, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża prośbę, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 
– nie popełnia większych 
błędów. 

informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
wynalazków opisanych w 

tekście, rozpoczyna, prowadzi 
i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– samodzielnie bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– samodzielnie i bezbłędnie 
pisze wiadomość z prośbą o 
pomoc, opisuje przedmioty, 
przedstawia fakty, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża prośbę, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 
– nie popełnia żadnych 
błędów. 
 

Repetytorium dla szkoły podstawowej, część druga. Rozdział II – Sport 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
CELUJĄCA 

 
 

NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

BARDZO WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 
WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym 
stopniu uniemożliwiający 
realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub 
kolegów. 

Uczeń zna i stosuje 
ograniczony zakres środków 
językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące 
bezpośrednio jego osoby. 

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w 
wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty 
nie popełniając większych 
błędów. 

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty 
nie popełniając żadnych 
błędów. 

Uczeń w niewielkim stopniu 
stosuje poznane struktury 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury 

W większości poprawnie 
stosuje poznane struktury 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
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gramatyczne w zadaniach 
językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach nie 
popełniając większych 
błędów. 

zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach nie 
popełniając żadnych błędów. 

1. słownictwo z działu sport 
2. podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym 
3. czas Past Perfect 

UMIEJĘTNOŚCI Uczeń: 
– często niewłaściwie reaguje 
na polecenia 
–poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie 
i czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje swoje 
doświadczenia związane ze 
sportem, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, wyraża uczucia i 
emocje, popełniając liczne 
błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat sportu, 
popełniając liczne błędy 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, zdawkowo wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo wypowiada się na 
temat uczestniczenia w 
różnych wydarzeniach 
sportowych, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– używając bardzo prostych 
konstrukcji, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat cytatu  
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat 
uprawiania sportu, 
popełniając liczne błędy 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, zdawkowo wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 

– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, bardzo 
prostymi zdaniami, 
popełniając liczne błędy pisze 
krótki e-mail do kolegi z 
Anglii, w którym zdawkowo 
opisuje wydarzenie sportowe, 
przekazuje informacje i 

Uczeń: 
– często właściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje 
swoje doświadczenia 
związane ze sportem, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia i emocje, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat sportu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość 
liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– częściowo bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
uczestniczenia w różnych 
wydarzeniach sportowych, 
opisuje czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie  
– używając prostych 
konstrukcji, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na 
temat cytatu  
– stara się aktywnie 

uczestniczyć w rozmowie na 
temat uprawiania sportu, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość 
liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, 

Uczeń: 
– na ogół właściwie reaguje 
na polecenia 
– w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje 
styl wypowiedzi odpowiedni 
do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje 
swoje doświadczenia 
związane ze sportem, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia i emocje 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat sportu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając 
nieliczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– w większości bezbłędnie 
wypowiada się na temat 

uczestniczenia w różnych 
wydarzeniach sportowych, 
opisuje czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– używając poznanych 
konstrukcji, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na 
temat cytatu  
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat uprawiania sportu, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, na ogół bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje swoje 
doświadczenia związane ze 
sportem, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, wyraża uczucia i 
emocje 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sportu, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
uczestniczenia w różnych 
wydarzeniach sportowych, 
opisuje czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie  
– używając złożonych 
konstrukcji, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na 
temat cytatu  
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 

uprawiania sportu, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje swoje 
doświadczenia związane ze 
sportem, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, wyraża uczucia i 
emocje 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sportu, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
uczestniczenia w różnych 
wydarzeniach sportowych, 
opisuje czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie  
– używając złożonych 
konstrukcji, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na 
temat cytatu  
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 

uprawiania sportu, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
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wyjaśnienia, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– stara się współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na 
temat niecodziennych 
sportów, z pomocą korzysta 
ze źródeł informacji w języku 
obcym za pomocą technologii 

informacyjno-
komunikacyjnych 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, 
prostymi zdaniami, częściowo 
bezbłędnie pisze e-mail do 
kolegi z Anglii, w którym 
opisuje wydarzenie sportowe, 

przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– stara się aktywnie 
współdziałać w grupie, tworzy 
prezentację na temat 
niecodziennych sportów, 
korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– częściowo bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami, na ogół 
bezbłędnie pisze e-mail do 
kolegi z Anglii, w którym 
opisuje wydarzenie sportowe, 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 

– na ogół aktywnie 
współdziała w grupie, tworzy 
prezentację na temat 
niecodziennych sportów, 
korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– na ogół bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie 
pisze e-mail do kolegi z 
Anglii, w którym opisuje 
wydarzenie sportowe, 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, stosuje zwroty i 

formy grzecznościowe 
– aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na 
temat niecodziennych 
sportów, samodzielnie 
korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 
– nie popełnia większych 
błędów. 

o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie 
pisze e-mail do kolegi z 
Anglii, w którym opisuje 
wydarzenie sportowe, 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, stosuje zwroty i 

formy grzecznościowe 
– aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na 
temat niecodziennych 
sportów, samodzielnie 
korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym  
– nie popełnia żadnych 
błędów. 
 

 

Repetytorium dla szkoły podstawowej, część druga. Rozdział III – Praca 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
CELUJĄCA 

 
 

NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

BARDZO WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 
WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym 
stopniu uniemożliwiający 
realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub 
kolegów. 

Uczeń zna i stosuje 
ograniczony zakres środków 
językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące 
bezpośrednio jego osoby. 

Uczeń zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w 
wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Uczeń zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty 
nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty 
nie popełniając żadnych 
błędów. 

Uczeń w niewielkim stopniu 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Uczeń częściowo poprawnie 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń poprawnie stosuje 
poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach nie 
popełniając większych 
błędów. 

Uczeń poprawnie stosuje 
poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach nie 
popełniając żadnych błędów. 

1.  słownictwo z działu praca 
2. pytania pośrednie 
3. mowa zależna 

UMIEJĘTNOŚCI Uczeń: 
– często niewłaściwie reaguje 
na polecenia 

Uczeń: 
– często właściwie reaguje na 
polecenia 

Uczeń: 
– na ogół właściwie reaguje 
na polecenia 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
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– częściowo poprawnie 
rozwiązuje niektóre zadania 
na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bardzo prostymi zdaniami 
wypowiada się na temat drogi 
do szkoły i pracy, popełniając 
liczne błędy 

– używając bardzo prostych 
konstrukcji, wypowiada się na 
temat różnych zawodów, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo wypowiada się na 
temat cytatu, opisuje 
upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie  
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat różnych 
zawodów, popełniając liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, 
popełniając liczne błędy pisze 
krótki wpis na blogu, w 
którym opisuje plany 
związane z pracą, 
przedstawia intencje, 
marzenia, nadzieje i plany na 
przyszłość, opisuje 
upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

– częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami 

wypowiada się na temat drogi 
do szkoły i pracy, popełniając 
dość liczne błędy 
– używając prostych 
konstrukcji, wypowiada się na 
temat różnych zawodów, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– częściowo poprawnie 
wypowiada się na temat 
cytatu, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie  
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat różnych zawodów, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość 
liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, 
częściowo bezbłędnie pisze 
wpis na blogu, w którym 
opisuje plany związane z 
pracą, przedstawia intencje, 
marzenia, nadzieje i plany na 
przyszłość, opisuje 

upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 

– w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje 
styl wypowiedzi odpowiedni 
do sytuacji 
– prostymi zdaniami 

wypowiada się na temat drogi 
do szkoły i pracy 
– używając poznanych 
konstrukcji, wypowiada się na 
temat różnych zawodów, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– na ogół poprawnie 
wypowiada się na temat 
cytatu, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie  
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat różnych zawodów, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, na ogół bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– w większości bezbłędnie 
pisze wpis na blogu, w 
którym opisuje plany 
związane z pracą, 
przedstawia intencje, 
marzenia, nadzieje i plany na 
przyszłość, opisuje 
upodobania, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, 
stosuje zwroty i formy 

– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 

samodzielnie wypowiada się 
na temat drogi do szkoły i 
pracy 
– używając złożonych 
konstrukcji, samodzielnie 
wypowiada się na temat 
różnych zawodów, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– bezbłędnie i szczegółowo 
wypowiada się na temat 
cytatu, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie  
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat różnych 
zawodów, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie 
pisze wpis na blogu, w 
którym opisuje plany 
związane z pracą, 
przedstawia intencje, 
marzenia, nadzieje i plany na 
przyszłość, opisuje 
upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 

stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 

– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 

samodzielnie wypowiada się 
na temat drogi do szkoły i 
pracy 
– używając złożonych 
konstrukcji, samodzielnie 
wypowiada się na temat 
różnych zawodów, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– bezbłędnie i szczegółowo 
wypowiada się na temat 
cytatu, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie  
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat różnych 
zawodów, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie 
pisze wpis na blogu, w 
którym opisuje plany 
związane z pracą, 
przedstawia intencje, 
marzenia, nadzieje i plany na 
przyszłość, opisuje 
upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 

stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
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stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym. 

– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 
– nie popełnia większych 
błędów. 

– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym – nie 
popełnia żadnych błędów. 

 

Repetytorium dla szkoły podstawowej, część druga. Rozdział IV – Zakupy i usługi 

 
OCENA 

 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
CELUJĄCA 

 
 

NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

BARDZO WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 
WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym 
stopniu uniemożliwiający 
realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub 
kolegów. 

Uczeń zna i stosuje 
ograniczony zakres środków 
językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące 
bezpośrednio jego osoby. 

Uczeń zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w 
wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Uczeń zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty 
nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty 
nie popełniając żadnych 
błędów. 

Uczeń w niewielkim stopniu 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne  
w zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach nie 
popełniając większych 
błędów. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach nie 
popełniając żadnych błędów. 

1. słownictwo z działu zakupy i usługi 
2. zaimki: one/ones, another, other, the other 

UMIEJĘTNOŚCI Uczeń: 
– często niewłaściwie reaguje 
na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje niektóre zadania 
na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat sklepów, 
popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
opowiada o przedmiotach, 
których nigdy nie kupiłby w 
Internecie, opisuje 
przedmioty, wyraża i 
uzasadnia opinie  
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat 
zwyczajów zakupowych 
członków rodziny, popełniając 

Uczeń: 
– często właściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat sklepów, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość 
liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– popełniając dość liczne 
błędy, opowiada o 
przedmiotach, których nigdy 

Uczeń: 
– na ogół właściwie reaguje 
na polecenia 
– w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje 
styl wypowiedzi odpowiedni 
do sytuacji 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat sklepów, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– popełniając nieliczne błędy, 
opowiada o przedmiotach, 
których nigdy nie kupiłby w 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sklepów, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– szczegółowo i bezbłędnie 
opowiada o przedmiotach, 
których nigdy nie kupiłby w 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sklepów, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– szczegółowo i bezbłędnie 
opowiada o przedmiotach, 
których nigdy nie kupiłby w 
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liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo wypowiada się na 

temat wydawania pieniędzy, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat chodzenia 
do restauracji, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat robienia 
zakupów w różnych 
miejscach, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, 
popełniając liczne błędy, pisze 
krótki wpis na forum, w 
którym prosi o opinię, opisuje 
przedmioty, przedstawia 
fakty, intencje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
przekazuje informacje, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat zawodów, 
popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na 
temat robotów, z pomocą 
korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym za pomocą 

technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

nie kupiłby w Internecie, 
opisuje przedmioty, wyraża i 
uzasadnia opinie  
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat zwyczajów zakupowych 
członków rodziny, 
rozpoczyna, prowadzi i 

kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami 
wypowiada się na temat 
wydawania pieniędzy, wyraża 
i uzasadnia opinie, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat chodzenia do 
restauracji, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat robienia zakupów w 
różnych miejscach, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, 
częściowo bezbłędnie pisze 
wpis na forum, w którym 
prosi o opinię, opisuje 

przedmioty, przedstawia 
fakty, intencje, wyraża i 

Internecie, opisuje 
przedmioty, wyraża i 
uzasadnia opinie  
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat zwyczajów zakupowych 
członków rodziny, 
rozpoczyna, prowadzi i 

kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, na ogół bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– prostymi zdaniami 
wypowiada się na temat 
wydawania pieniędzy, wyraża 
i uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat chodzenia do 
restauracji, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat robienia zakupów w 
różnych miejscach, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze 
wpis na forum, w którym 
prosi o opinię, opisuje 
przedmioty, przedstawia 
fakty, intencje, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, 
przekazuje informacje, 

Internecie, opisuje 
przedmioty, wyraża i 
uzasadnia opinie  
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
zwyczajów zakupowych 
członków rodziny, 
rozpoczyna, prowadzi i 

kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
wydawania pieniędzy, wyraża 
i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat chodzenia 
do restauracji, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat robienia 
zakupów w różnych 
miejscach, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie 
pisze wpis na forum, w 
którym prosi o opinię, opisuje 
przedmioty, przedstawia 
fakty, intencje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 

przekazuje informacje, 

Internecie, opisuje 
przedmioty, wyraża i 
uzasadnia opinie  
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
zwyczajów zakupowych 
członków rodziny, 
rozpoczyna, prowadzi i 

kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
wydawania pieniędzy, wyraża 
i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat chodzenia 
do restauracji, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat robienia 
zakupów w różnych 
miejscach, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie 
pisze wpis na forum, w 
którym prosi o opinię, opisuje 
przedmioty, przedstawia 
fakty, intencje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 

przekazuje informacje, 
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– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

uzasadnia swoje opinie, 
przekazuje informacje, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat zawodów, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 

podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie 
współdziałać w grupie, tworzy 
prezentację na temat 
robotów, korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za 
pomocą technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych 
– częściowo bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat zawodów, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 

przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie 
współdziała w grupie, tworzy 
prezentację na temat 
robotów, korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym za 
pomocą technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych 
– na ogół bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zawodów, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 

przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na 
temat robotów, samodzielnie 
korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 
– nie popełnia większych 
błędów. 

stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zawodów, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 

przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na 
temat robotów, samodzielnie 
korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 
– nie popełnia żadnych 
błędów. 

 

Repetytorium dla szkoły podstawowej, część druga. Rozdział V – Kultura 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
CELUJĄCA 

 
 

NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

BARDZO WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 
WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym 
stopniu uniemożliwiający 
realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub 
kolegów. 

Uczeń zna i stosuje 
ograniczony zakres środków 
językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące 
bezpośrednio jego osoby. 

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w 
wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty 
nie popełniając większych 
błędów. 

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty 
nie popełniając żadnych 
błędów. 

Uczeń w niewielkim stopniu 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne  
w zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach nie 
popełniając większych 
błędów. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach nie 
popełniając żadnych błędów. 

1. słownictwo z działu kultura 
2. zdania przydawkowe 
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UMIEJĘTNOŚCI Uczeń: 
– często niewłaściwie reaguje 
na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje niektóre zadania 
na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bardzo prostymi zdaniami, 

zdawkowo opowiada o 
ulubionym gatunku 
muzycznym, wyraża i 
uzasadnia opinie i 
upodobania, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat 
ulubionego piosenkarza, 
popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat twórców i 
ich dzieł, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo wypowiada się na 
temat cytatu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat dzieł 
sztuki, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, bardzo 
prostymi zdaniami, 
popełniając liczne błędy, pisze 
bardzo krótki wpis na blogu, 
w którym recenzuje ciekawy 
film, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje informacji, 

stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 

Uczeń: 
– często właściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie 

stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami 
opowiada o ulubionym 
gatunku muzycznym, wyraża 
i uzasadnia opinie i 
upodobania, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat ulubionego 
piosenkarza, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat twórców i ich dzieł, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami 
wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i upodobania, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat dzieł sztuki, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 

przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 

Uczeń: 
– na ogół właściwie reaguje 
na polecenia 
– w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– na ogół bezbłędnie stosuje 
styl wypowiedzi odpowiedni 
do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje 
opowiada o ulubionym 
gatunku muzycznym, wyraża 
i uzasadnia opinie i 
upodobania  
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat ulubionego 
piosenkarza, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat twórców i ich dzieł, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, na ogół bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– prostymi zdaniami 
wypowiada się na temat 

cytatu, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i upodobania  
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat dzieł sztuki, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl 

wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opowiada o 
ulubionym gatunku 
muzycznym, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobania  
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
ulubionego piosenkarza, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat twórców i 
ich dzieł, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wypowiada się 
na temat cytatu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania  
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat dzieł 
sztuki, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl 

wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opowiada o 
ulubionym gatunku 
muzycznym, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobania  
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
ulubionego piosenkarza, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat twórców i 
ich dzieł, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wypowiada się 
na temat cytatu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania  
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat dzieł 
sztuki, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
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– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, 
prostymi zdaniami, częściowo 
bezbłędnie pisze krótki wpis 

na blogu, w którym recenzuje 
ciekawy film, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje 
informacji, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami, na ogół 
bezbłędnie pisze wpis na 
blogu, w którym recenzuje 
ciekawy film, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje 

informacji, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie 
pisze wpis na blogu, w 
którym recenzuje ciekawy 
film, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje informacji, 

stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 
– nie popełnia większych 
błędów. 

opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie 
pisze wpis na blogu, w 
którym recenzuje ciekawy 
film, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje informacji, 

stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym  
– nie popełnia żadnych 
błędów. 

 

Repetytorium dla szkoły podstawowej, część druga. Rozdział VI – Życie społeczne 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
CELUJĄCA 

 
 

NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

BARDZO WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 
WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym 
stopniu uniemożliwiający 
realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub 
kolegów. 

Uczeń zna i stosuje 
ograniczony zakres środków 
językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące 
bezpośrednio jego osoby. 

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w 
wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty 
nie popełniając większych 
błędów. 

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty 
nie popełniając żadnych 
błędów. 

Uczeń w niewielkim stopniu 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne  
w zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach nie 
popełniając większych 
błędów. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach nie 
popełniając żadnych błędów. 

1. słownictwo z działu życie społeczne  
2. podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym 
3. zdania okolicznikowe czasu 

UMIEJĘTNOŚCI Uczeń: 
– często niewłaściwie reaguje 
na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje niektóre zadania 
na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat życia na 
innej planecie, popełniając 

Uczeń: 
– często właściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 

Uczeń: 
– na ogół właściwie reaguje 
na polecenia 
– w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje 
styl wypowiedzi odpowiedni 
do sytuacji 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
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liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo wypowiada się na 
temat uzależnień, opisuje 
zjawiska, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje 

opinie, popełniając liczne 
błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat 
uzależnień i problemów 
społecznych, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– przy pomocy bardzo 
prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat 
cytatu, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat treści 
nagrania, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, bardzo 
prostymi zdaniami, 
popełniając liczne błędy, pisze 
zaproszenie na imprezę 
charytatywną, przedstawia 
fakty, przekazuje informacje, 
zaprasza, zachęca, stosuje 
zwroty i formy 
grzecznościowe 
– bardzo prostymi zdaniami 
opowiada o bezpieczeństwie 
w jego kraju, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat 
monitoringu i prawa, 
popełniając liczne błędy, 

uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 

– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat życia na innej planecie, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 

bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– prostymi zdaniami 
wypowiada się na temat 
uzależnień, opisuje zjawiska, 
przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat uzależnień i problemów 
społecznych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– przy pomocy prostych 
konstrukcji wypowiada się na 
temat cytatu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat treści nagrania, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, 
prostymi zdaniami, 
popełniając dość liczne błędy, 
pisze zaproszenie na imprezę 
charytatywną, przedstawia 

fakty, przekazuje informacje, 
zaprasza, zachęca, stosuje 

– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat życia na innej planecie, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości 

bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– prostymi zdaniami 
wypowiada się na temat 
uzależnień, opisuje zjawiska, 
przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat uzależnień i problemów 
społecznych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– przy pomocy poznanych 
konstrukcji wypowiada się na 
temat cytatu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat treści nagrania, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami, 
popełniając nieliczne błędy 
pisze zaproszenie na imprezę 
charytatywną, przedstawia 
fakty, przekazuje informacje, 
zaprasza, zachęca, stosuje 
zwroty i formy 

grzecznościowe 
– prostymi zdaniami 

– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat życia na 
innej planecie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i szczegółowo 
wypowiada się na temat 
uzależnień, opisuje zjawiska, 
przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
uzależnień i problemów 
społecznych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– przy pomocy złożonych 
konstrukcji, samodzielnie 
wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat treści 
nagrania, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie 
pisze zaproszenie na imprezę 
charytatywną, przedstawia 
fakty, przekazuje informacje, 
zaprasza, zachęca, stosuje 
zwroty i formy 
grzecznościowe 

– używając zdań złożonych, 
samodzielnie opowiada o 

– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat życia na 
innej planecie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i szczegółowo 
wypowiada się na temat 
uzależnień, opisuje zjawiska, 
przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
uzależnień i problemów 
społecznych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– przy pomocy złożonych 
konstrukcji, samodzielnie 
wypowiada się na temat 
cytatu, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat treści 
nagrania, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i bezbłędnie 
pisze zaproszenie na imprezę 
charytatywną, przedstawia 
fakty, przekazuje informacje, 
zaprasza, zachęca, stosuje 
zwroty i formy 
grzecznościowe 

– używając zdań złożonych, 
samodzielnie opowiada o 



13 

zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się współdziałać w 
grupie, tworzy prezentację na 
temat filmu lub serialu o 
stróżach prawa, z pomocą 
korzysta ze źródeł informacji 

w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

zwroty i formy 
grzecznościowe 
– prostymi zdaniami 
opowiada o bezpieczeństwie 
w jego kraju, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając 
dość liczne błędy 
– stara się aktywnie 

uczestniczyć w rozmowie na 
temat monitoringu i prawa, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie 
współdziałać w grupie, tworzy 
prezentację na temat filmu 
lub serialu o stróżach prawa, 
korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– częściowo bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

opowiada o bezpieczeństwie 
w jego kraju, wyraża i 
uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat monitoringu i prawa, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 

podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie 
współdziała w grupie, tworzy 
prezentację na temat filmu 
lub serialu o stróżach prawa, 
korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– na ogół bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

bezpieczeństwie w jego kraju, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
monitoringu i prawa, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 

przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na 
temat filmu lub serialu o 
stróżach prawa, samodzielnie 
korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 
– nie popełnia większych 
błędów. 

bezpieczeństwie w jego kraju, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
monitoringu i prawa, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 

przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie współdziała w 
grupie, tworzy prezentację na 
temat filmu lub serialu o 
stróżach prawa, samodzielnie 
korzysta ze źródeł informacji 
w języku obcym za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 
– nie popełnia żadnych 
błędów. 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH  

I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ 

Dostosowanie wynika z zaleceń zawartych w opinii PPP i dotyczy form, metod i sposobów pracy z uczniem. Treści 

nauczania nie podlegają zmianie i nie powodują obniżania wymagań. Zdiagnozowana dysfunkcja nie zwalnia ucznia 

z opanowania wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.  
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Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z dysleksją: 

- prace pisemne oceniane są za wartość merytoryczną i styl, 

- w sprawdzianach i kartkówkach uwzględniana jest fonetyczna pisownia wyrazów, 

- znajomość słownictwa może być sprawdzana w formie wypowiedzi ustnych, 

- kartkówki z gramatyki mogą dotyczyć teoretycznej znajomości zasad gramatycznych, 

- w odpowiedzi ustnej dopuszczalne są błędy w wymowie, 

- uczniowi wydłużony zostaje czas na odpowiedź ustną i pisemną, 

- nowe wyrazy objaśniane są za pomocą polskiego odpowiednika, 

- materiał gramatyczny tłumaczony jest w języku polskim, 

- uczeń nie musi czytać na głos przy całej klasie nowych tekstów, 

- w przypadku sprawdzania znajomości czasowników nieregularnych, uczeń ma prawo wyboru formy odpowiedzi 

(pisemna lub ustna) i oceniany jest wg kryteriów obowiązujących innych uczniów, 

- w przypadku ucznia z dysgrafią istnieje możliwość pisania prac domowych na komputerze.  


