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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. VII 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 nauczyiel 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 JE ̨ZYKA ANGIELSKIEGO                                              
NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KL. VII 

 
 
 

Repetytorium dla szkoły podstawowej, część pierwsza. Rozdział I - Człowiek 
 
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 człowiek 
2. słownictwo z działu życie prywatne  
3. czasowniki: to be, to have got  
4. czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Continuous  

UMIEJĘTNOŚCI Uczeń: 
– często niewłaściwie reaguje 
na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje niektóre zadania 
na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje osoby 
przedstawione na rysunkach, 
popełniając dość liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie, popełniając liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, zdawkowo wyraża 

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 
osoby przedstawione na 
rysunkach, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie, 

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 
osoby przedstawione na 
rysunkach 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie, 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– samodzielnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
opisuje osoby przedstawione 
na rysunkach 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– samodzielnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
opisuje osoby przedstawione 
na rysunkach 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
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i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opowiada o 
czynnościach, które 
wprawiają go w dobry 
nastrój, wyraża i uzasadnia 
opinie 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat wizyty w 
opisanej kawiarni, 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 pierwszego wrażenia, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat znaczenia 
mowy ciała, 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. 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo opisuje przedmioty 
przedstawione na obrazkach i 
wyraża swoją opinię na temat 
zainteresowań ich właścicieli, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat 
niezwykłego hobby, 
popełniając liczne błędy 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, zdawkowo wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża 

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 poprawnie 
opowiada o czynnościach, 
które wprawiają go w dobry 
nastrój, wyraża i uzasadnia 
opinie 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat wizyty w opisanej 
kawiarni, 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 
pierwszego wrażenia, wyraża 
i uzasadnia opinie 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat znaczenia mowy ciała, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 

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 
– na ogół poprawnie 
opowiada o czynnościach, 
które wprawiają go w dobry 
nastrój, wyraża i uzasadnia 
opinie 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat wizyty w opisanej 
kawiarni, 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 
pierwszego wrażenia, wyraża 
i uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat znaczenia mowy ciała, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 

podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– szczegółowo opowiada o 
czynnościach, które 
wprawiają go w dobry 
nastrój, wyraża i uzasadnia 
opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat wizyty w 
opisanej kawiarni, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– samodzielnie wypowiada się 
na temat pierwszego 
wrażenia, wyraża i uzasadnia 
opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat znaczenia 
mowy ciała, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy. 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje 

podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– szczegółowo opowiada o 
czynnościach, które 
wprawiają go w dobry 
nastrój, wyraża i uzasadnia 
opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat wizyty w 
opisanej kawiarni, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– samodzielnie wypowiada się 
na temat pierwszego 
wrażenia, wyraża i uzasadnia 
opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat znaczenia 
mowy ciała, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy. 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje 
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swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, 
popełniając liczne błędy pisze 
bardzo krótki email do kolegi 
z zagranicy, w którym 
zdawkowo opisuje bliska mu 
osobę, opowiada o 
czynnościach, opisuje 
upodobania, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy. 
– prostymi zdaniami opisuje 
przedmioty przedstawione na 
obrazkach i wyraża swoją 
opinię na temat 
zainteresowań ich właścicieli, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat niezwykłego hobby, 
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 
– korzystając z podręcznika, 
popełniając dość liczne błędy 
pisze krótki email do kolegi z 
zagranicy, w którym opisuje 
bliska mu osobę, opowiada o 
czynnościach, opisuje 
upodobania, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy. 
– prostymi zdaniami opisuje 
przedmioty przedstawione na 
obrazkach i wyraża swoją 
opinię na temat 
zainteresowań ich właścicieli 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat niezwykłego hobby, 
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 
– popełniając nieliczne błędy 
pisze email do kolegi z 
zagranicy, w którym opisuje 
bliska mu osobę, opowiada o 
czynnościach, opisuje 
upodobania, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym. 

przedmioty przedstawione na 
obrazkach i wyraża swoją 
opinię na temat 
zainteresowań ich właścicieli 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
niezwykłego hobby, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– samodzielnie pisze email do 
kolegi z zagranicy, w którym 
opisuje bliska mu osobę, 
opowiada o czynnościach, 
opisuje upodobania, stosuje 
zwroty i formy 
grzecznościowe 
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 
– nie popełnia większych 
błędów. 

przedmioty przedstawione na 
obrazkach i wyraża swoją 
opinię na temat 
zainteresowań ich właścicieli 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
niezwykłego hobby, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– samodzielnie pisze email do 
kolegi z zagranicy, w którym 
opisuje bliska mu osobę, 
opowiada o czynnościach, 
opisuje upodobania, 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 pierwsza. Rozdział II – Miejsce zamieszkania 
 
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 
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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 miejsce zamieszkania 
2. słownictwo z działu kultura 
3. podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym 
4. konstrukcje: there is / there are 
5. przyimki miejsca 

UMIEJĘTNOŚCI Uczeń: 
– często niewłaściwie reaguje 
na polecenia 
–poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie 
i czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje 
pomieszczenie przedstawione 
na fotografii, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat miejsca 
zamieszkania i prac 
domowych, popełniając liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, zdawkowo wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opisuje położenie 
przedmiotów przedstawionych 
na rysunku 
– używając bardzo prostych 
konstrukcji, zdawkowo 
opisuje swoją okolicę 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat 
udogodnień w swojej okolicy 

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 
pomieszczenie przedstawione 
na fotografii, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat miejsca zamieszkania i 
prac domowych, 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 
opisuje położenie 

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 
pomieszczenie przedstawione 
na fotografii 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat miejsca zamieszkania i 
prac domowych, 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 
opisuje położenie 
przedmiotów przedstawionych 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje 
pomieszczenie przedstawione 
na fotografii 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat miejsca 
zamieszkania i prac 
domowych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– szczegółowo opisuje 
położenie przedmiotów 
przedstawionych na rysunku 
– używając złożonych 
konstrukcji, szczegółowo 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje 
pomieszczenie przedstawione 
na fotografii 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat miejsca 
zamieszkania i prac 
domowych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– szczegółowo opisuje 
położenie przedmiotów 
przedstawionych na rysunku 
– używając złożonych 
konstrukcji, szczegółowo 
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oraz wymarzonego domu, 
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 cytatu związanego z 
miejscem zamieszkania, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje swoje 
ulubione miejsce w domu, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie, popełniając liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, bardzo 
prostymi zdaniami, 
popełniając liczne błędy pisze 
bardzo krótką odpowiedź na 
ogłoszenie dotyczące 
wynajmu mieszkania, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat sztuki 
ulicznej, 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 graffiti 
lub sztuki ulicznej obecnej w 
jego okolicy, popełniając 
liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje 

przedmiotów przedstawionych 
na rysunku 
– używając prostych 
konstrukcji, opisuje swoją 
okolicę 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat udogodnień w swojej 
okolicy oraz wymarzonego 
domu, 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 poprawnie 
wypowiada się na temat 
cytatu związanego z 
miejscem zamieszkania, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– bardzo prostymi zdaniami 
opisuje swoje ulubione 
miejsce w domu, popełniając 
dość liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość 
liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– korzystając z podręcznika, 
prostymi zdaniami, częściowo 
bezbłędnie pisze krótką 
odpowiedź na ogłoszenie 
dotyczące wynajmu 
mieszkania, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 

na rysunku 
– używając poznanych 
konstrukcji, opisuje swoją 
okolicę 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat udogodnień w swojej 
okolicy oraz wymarzonego 
domu, 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 
o opinie rozmówcy 
– na ogół poprawnie 
wypowiada się na temat 
cytatu związanego z 
miejscem zamieszkania, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– prostymi zdaniami opisuje 
swoje ulubione miejsce w 
domu 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając 
nieliczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– prostymi zdaniami, na ogół 
bezbłędnie pisze odpowiedź 
na ogłoszenie dotyczące 
wynajmu mieszkania, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat sztuki ulicznej, 

opisuje swoją okolicę 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
udogodnień w swojej okolicy 
oraz wymarzonego domu, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– samodzielnie wypowiada się 
na temat cytatu związanego z 
miejscem zamieszkania, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje swoje 
ulubione miejsce w domu 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie pisze odpowiedź 
na ogłoszenie dotyczące 
wynajmu mieszkania, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sztuki 
ulicznej, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 

opisuje swoją okolicę 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
udogodnień w swojej okolicy 
oraz wymarzonego domu, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– samodzielnie wypowiada się 
na temat cytatu związanego z 
miejscem zamieszkania, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje swoje 
ulubione miejsce w domu 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie pisze odpowiedź 
na ogłoszenie dotyczące 
wynajmu mieszkania, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sztuki 
ulicznej, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
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opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, 
popełniając liczne błędy pisze 
bardzo krótki email do 
znajomego z Anglii, w którym 
zdawkowo opisuje remont 
swojego pokoju, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
prosi o opinię, zaprasza, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

wyjaśnienia, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat sztuki ulicznej, 
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 na 
temat graffiti lub sztuki 
ulicznej obecnej w jego 
okolicy, 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 
– korzystając z podręcznika, 
częściowo bezbłędnie pisze 
krótki email do znajomego z 
Anglii, w którym opisuje 
remont swojego pokoju, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, prosi o opinię, 
zaprasza, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 
 

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 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat graffiti lub sztuki 
ulicznej obecnej w jego 
okolicy, 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 
email do znajomego z Anglii, 
w którym opisuje remont 
swojego pokoju, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
prosi o opinię, zaprasza, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat graffiti 
lub sztuki ulicznej obecnej w 
jego okolicy, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie pisze email do 
znajomego z Anglii, w którym 
szczegółowo opisuje remont 
swojego pokoju, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
prosi o opinię, zaprasza, 
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. 

uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat graffiti 
lub sztuki ulicznej obecnej w 
jego okolicy, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie pisze email do 
znajomego z Anglii, w którym 
szczegółowo opisuje remont 
swojego pokoju, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
prosi o opinię, zaprasza, 
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. 
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Repetytorium dla szkoły podstawowej, część pierwsza. Rozdział III – Życie prywatne 
 
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 człowiek 
2. słownictwo z działu życie prywatne  
3. słownictwo z działu nauka i technika  
4. czasy: Past Simple, Present Perfect  

UMIEJĘTNOŚCI Uczeń: 
– często niewłaściwie reaguje 
na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje niektóre zadania 
na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bardzo prostymi zdaniami 
opisuje swoje relacje z kimś z 
rodziny, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
popełniając liczne błędy 
– używając bardzo prostych 
konstrukcji, opowiada, co 
robił wczoraj wieczorem 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opowiada o 
pożyczaniu różnych 
przedmiotów od członków 
rodziny i znajomych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 

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 relacje z kimś z 
rodziny, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, popełniając 
dość liczne błędy 
– używając prostych 
konstrukcji, opowiada, co 
robił wczoraj wieczorem 
– częściowo poprawnie 
opowiada o pożyczaniu 
różnych przedmiotów od 

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 relacje z kimś z 
rodziny, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– używając poznanych 
konstrukcji, opowiada, co 
robił wczoraj wieczorem 
– na ogół poprawnie 
opowiada o pożyczaniu 
różnych przedmiotów od 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje swoje 
relacje z kimś z rodziny, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– używając złożonych 
konstrukcji, samodzielnie 
opowiada, co robił wczoraj 
wieczorem 
– szczegółowo opowiada o 
pożyczaniu różnych 
przedmiotów od członków 
rodziny i znajomych, wyraża i 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje swoje 
relacje z kimś z rodziny, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– używając złożonych 
konstrukcji, samodzielnie 
opowiada, co robił wczoraj 
wieczorem 
– szczegółowo opowiada o 
pożyczaniu różnych 
przedmiotów od członków 
rodziny i znajomych, wyraża i 
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– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat wsparcia 
rodziny dla jego 
zainteresowań oraz słuchania 
rad członków rodziny, 
popełniając liczne błędy 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat cytatu 
dotyczącego udostępniania 
informacji w mediach 
społecznościowych, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat 
korzystania z mediów 
społecznościowych, 
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 
krótkie zaproszenie do 
znajomego z Walii, w którym 
zdawkowo wyraża emocje, 
zaprasza, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, zdawkowo wyraża 
swoje upodobania i opinie, 
pyta o opinie, instruuje  
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre 
informacjsformułowane w 

członków rodziny i 
znajomych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat wsparcia rodziny dla 
jego zainteresowań oraz 
słuchania rad członków 
rodziny, 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 
– prostymi zdaniami wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na 
temat cytatu dotyczącego 
udostępniania informacji w 
mediach społecznościowych, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat korzystania z mediów 
społecznościowych, 
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 
zaproszenie do znajomego z 
Walii, w którym wyraża 
emocje, zaprasza, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie 

członków rodziny i 
znajomych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat wsparcia rodziny dla 
jego zainteresowań oraz 
słuchania rad członków 
rodziny, 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 wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na 
temat cytatu dotyczącego 
udostępniania informacji w 
mediach społecznościowych 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat korzystania z mediów 
społecznościowych, 
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 zaproszenie do 
znajomego z Walii, w którym 
wyraża emocje, zaprasza, 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– w większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża swoje 

uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat wsparcia 
rodziny dla jego 
zainteresowań oraz słuchania 
rad członków rodziny, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na 
temat cytatu dotyczącego 
udostępniania informacji w 
mediach społecznościowych 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
korzystania z mediów 
społecznościowych, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie pisze 
zaproszenie do znajomego z 
Walii, w którym wyraża 
emocje, zaprasza, przekazuje 
szczegółowe informacje i 
wyjaśnienia, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża swoje 
upodobania i opinie, pyta o 
opinie, instruuje  
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje 

uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat wsparcia 
rodziny dla jego 
zainteresowań oraz słuchania 
rad członków rodziny, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na 
temat cytatu dotyczącego 
udostępniania informacji w 
mediach społecznościowych 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
korzystania z mediów 
społecznościowych, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie pisze 
zaproszenie do znajomego z 
Walii, w którym wyraża 
emocje, zaprasza, przekazuje 
szczegółowe informacje i 
wyjaśnienia, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża swoje 
upodobania i opinie, pyta o 
opinie, instruuje  
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje 
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języku polskim i obcym. uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża swoje 
upodobania i opinie, pyta o 
opinie, instruuje  
– częściowo bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

upodobania i opinie, pyta o 
opinie, instruuje  
– na ogół bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym. 

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

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

 
Repetytorium dla szkoły podstawowej, część pierwsza. Rozdział IV – Edukacja 

 
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 człowiek 
2. słownictwo z działu edukacja 
3. podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym 
4. stopniowanie przymiotników 

UMIEJĘTNOŚCI Uczeń: 
– często niewłaściwie reaguje 
na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje niektóre zadania 
na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo wypowiada się na 
temat przedmiotów nauczania 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat języka 
angielskiego, 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 
– częściowo bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
przedmiotów nauczania 

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 bezbłędnie 
wypowiada się na temat 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– samodzielnie wypowiada się 
na temat przedmiotów 
nauczania 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat języka 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– samodzielnie wypowiada się 
na temat przedmiotów 
nauczania 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat języka 
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liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– popełniając liczne błędy, 
zdawkowo wypowiada się na 
temat języków obcych, 
opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat sposobów 
uczenia się języka 
angielskiego, 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, opisuje 
upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
popełniając liczne błędy 
– przy pomocy bardzo 
prostych konstrukcji, 
zdawkowo opowiada o swoim 
pierwszym dniu w szkole, 
opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy 
rozmowie telefonicznej, 
popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat systemu 
edukacji w Wielkiej Brytanii 
oraz zalet poznawania osób z 
różnych stron świata, 
popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 

– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat języka angielskiego, 
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, wypowiada się na 
temat języków obcych, 
opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat sposobów uczenia się 
języka angielskiego, 
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, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, popełniając dość 
liczne błędy 
– przy pomocy prostych 
konstrukcji opowiada o swoim 
pierwszym dniu w szkole, 
opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć rozmowie 
telefonicznej, rozpoczyna, 

przedmiotów nauczania 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat języka angielskiego, 
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, 
wypowiada się na temat 
języków obcych, opisuje 
upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat sposobów uczenia się 
języka angielskiego, 
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, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– przy pomocy poznanych 
konstrukcji opowiada o swoim 
pierwszym dniu w szkole, 
opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie 
telefonicznej, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 

angielskiego, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie wypowiada się 
na temat języków obcych, 
opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sposobów 
uczenia się języka 
angielskiego, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wypowiada się 
na temat cytatu, opisuje 
upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– przy pomocy złożonych 
konstrukcji szczegółowo 
opowiada o swoim pierwszym 
dniu w szkole, opowiada o 
doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie telefonicznej, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat systemu 

angielskiego, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie wypowiada się 
na temat języków obcych, 
opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sposobów 
uczenia się języka 
angielskiego, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wypowiada się 
na temat cytatu, opisuje 
upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– przy pomocy złożonych 
konstrukcji szczegółowo 
opowiada o swoim pierwszym 
dniu w szkole, opowiada o 
doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie telefonicznej, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat systemu 
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zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– korzystając z pomocy 
przygotowuje i przedstawia 
prezentację na temat szkoły 
marzeń, 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 
bardzo krótki wpis na forum 
internetowym, w którym 
zdawkowo opisuje koncert 
zorganizowany w jego szkole, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, sugeruje, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat systemu edukacji w 
Wielkiej Brytanii oraz zalet 
poznawania osób z różnych 
stron świata, 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 samodzielnie 
przygotować i przedstawić 
prezentację na temat szkoły 
marzeń, 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 
krótki wpis na forum 
internetowym, w którym 
opisuje koncert 
zorganizowany w jego szkole, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, sugeruje, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie 

podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, na ogół bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat systemu edukacji w 
Wielkiej Brytanii oraz zalet 
poznawania osób z różnych 
stron świata, 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 samodzielnie 
przygotowuje i przedstawia 
prezentację na temat szkoły 
marzeń, 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 internetowym, 
w którym opisuje koncert 
zorganizowany w jego szkole, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, sugeruje, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku 

edukacji w Wielkiej Brytanii 
oraz zalet poznawania osób z 
różnych stron świata, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie przygotowuje 
i przedstawia prezentację na 
temat szkoły marzeń, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie pisze wpis na 
forum internetowym, w 
którym szczegółowo opisuje 
koncert zorganizowany w 
jego szkole, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
sugeruje, 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. 

edukacji w Wielkiej Brytanii 
oraz zalet poznawania osób z 
różnych stron świata, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie przygotowuje 
i przedstawia prezentację na 
temat szkoły marzeń, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie pisze wpis na 
forum internetowym, w 
którym szczegółowo opisuje 
koncert zorganizowany w 
jego szkole, wyraża i 
uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
sugeruje, 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. 
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przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

polskim i obcym. 

 
Repetytorium dla szkoły podstawowej, część pierwsza. Rozdział V – Świat przyrody 
 
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 świat przyrody 
2. czasowniki modalne: can, must, have to 

UMIEJĘTNOŚCI Uczeń: 
– często niewłaściwie reaguje 
na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje niektóre zadania 
na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo opisuje krajobraz 
oraz najpiękniejsze miejsca w 
Polsce, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i upodobania, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat 
ulubionego miesiąca i 
ulubionej pogody, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje 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 
krajobraz oraz najpiękniejsze 
miejsca w Polsce, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 

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 
krajobraz oraz najpiękniejsze 
miejsca w Polsce, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
–stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje 
krajobraz oraz najpiękniejsze 
miejsca w Polsce, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
ulubionego miesiąca i 
ulubionej pogody, 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
–stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje 
krajobraz oraz najpiękniejsze 
miejsca w Polsce, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
ulubionego miesiąca i 
ulubionej pogody, 
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przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– przy pomocy bardzo 
prostych konstrukcji, 
zdawkowo opowiada czy 
oszczędza wodę i podaje 
sposoby oszczędzania wody, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat katastrof 
naturalnych, 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 dostępu do sieci 
internetowej w lasach, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat 
recyklingu, 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 forum, 
w którym zdawkowo 
przedstawia cele grupy 
ekologicznej, przekazuje 
informacje, określa działania, 
pyta o opinie, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 

temat ulubionego miesiąca i 
ulubionej pogody, 
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 opowiada czy 
oszczędza wodę i podaje 
sposoby oszczędzania wody, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat katastrof naturalnych, 
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 
dostępu do sieci internetowej 
w lasach, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i upodobania, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat recyklingu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 

temat ulubionego miesiąca i 
ulubionej pogody, 
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 opowiada czy 
oszczędza wodę i podaje 
sposoby oszczędzania wody, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat katastrof naturalnych, 
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 
dostępu do sieci internetowej 
w lasach, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i upodobania 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat recyklingu, 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 

rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– przy pomocy złożonych 
konstrukcji szczegółowo i 
bezbłędnie opowiada czy 
oszczędza wodę i podaje 
sposoby oszczędzania wody, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat katastrof 
naturalnych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wypowiada się 
na temat dostępu do sieci 
internetowej w lasach, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
recyklingu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie pisze wpis na 
forum, w którym przedstawia 
cele grupy ekologicznej, 

rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– przy pomocy złożonych 
konstrukcji szczegółowo i 
bezbłędnie opowiada czy 
oszczędza wodę i podaje 
sposoby oszczędzania wody, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat katastrof 
naturalnych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wypowiada się 
na temat dostępu do sieci 
internetowej w lasach, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
recyklingu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie pisze wpis na 
forum, w którym przedstawia 
cele grupy ekologicznej, 
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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, pyta 
o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, 
prostymi zdaniami, częściowo 
bezbłędnie pisze krótki wpis 
na forum, w którym 
przedstawia cele grupy 
ekologicznej, przekazuje 
informacje, określa działania, 
pyta o opinie, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 
 

– prostymi zdaniami, na ogół 
bezbłędnie pisze wpis na 
forum, w którym przedstawia 
cele grupy ekologicznej, 
przekazuje informacje, 
określa działania, pyta o 
opinie, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

przekazuje informacje, 
określa działania, pyta o 
opinie, 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. 

przekazuje informacje, 
określa działania, pyta o 
opinie, 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 pierwsza. Rozdział VI – Podróżowanie i turystyka 
 
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 podróżowanie i turystyka  
2. podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym 
3. czasy przeszłe: Past Continuous, Past Simple 

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, 
zdawkowo opowiada o 
ulubionym środku transportu, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobanie, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie, podaje kierunki, 
popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo opowiada o 
największym mieście, które 
zwiedził, opisuje 
doświadczenia, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobani, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat atrakcji 
turystycznych Londynu, 
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 i 
upodobania, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat atrakcji 
turystycznych, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 

– częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami 
opowiada o ulubionym środku 
transportu, wyraża i 
uzasadnia opinie i 
upodobanie, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie, 
podaje kierunki, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– prostymi zdaniami 
opowiada o największym 
mieście, które zwiedził, 
opisuje doświadczenia, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobani, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat atrakcji turystycznych 
Londynu, 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 i 

– w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje 
styl wypowiedzi odpowiedni 
do sytuacji 
– prostymi zdaniami 
opowiada o ulubionym środku 
transportu, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobanie 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie, 
podaje kierunki, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– prostymi zdaniami 
opowiada o największym 
mieście, które zwiedził, 
opisuje doświadczenia, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobani 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat atrakcji turystycznych 
Londynu, 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 i 
upodobania 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 

– rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie opowiada o 
ulubionym środku transportu, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobanie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, podaje kierunki, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i szczegółowo 
opowiada o największym 
mieście, które zwiedził, 
opisuje doświadczenia, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobani 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat atrakcji 
turystycznych Londynu, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, 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 i upodobania 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat atrakcji 
turystycznych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 

– rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie opowiada o 
ulubionym środku transportu, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobanie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, podaje kierunki, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i szczegółowo 
opowiada o największym 
mieście, które zwiedził, 
opisuje doświadczenia, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobani 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat atrakcji 
turystycznych Londynu, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, 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 i upodobania 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat atrakcji 
turystycznych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
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– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat 
podróżowania i środków 
transportu, 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 
krótką pocztówkę z wakacji, 
w której zdawkowo opisuje 
czynności i doświadczenia, 
podaje plany i intencje, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– bardzo prostymi zdaniami 
mówi, czy chciałby zwiedzić 
Antarktydę, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobania, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat miejsc, 
które chciałby zwiedzić, 
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 
krótką pocztówkę z Port 
Lockroy, w której zdawkowo 
opisuje czynności i 
doświadczenia, podaje plany i 
intencje, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje 

upodobania, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat atrakcji turystycznych, 
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 podróżowania i 
środków transportu, 
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 krótką pocztówkę z 
wakacji, w której opisuje 
czynności i doświadczenia, 
podaje plany i intencje, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– prostymi zdaniami mówi, 
czy chciałby zwiedzić 
Antarktydę, wyraża i 
uzasadnia opinie i 
upodobania, popełniając dość 
liczne błędy 

temat atrakcji turystycznych, 
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 podróżowania i 
środków transportu, 
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, 
popełniając nieliczne błędy 
pisze pocztówkę z wakacji, w 
której opisuje czynności i 
doświadczenia, podaje plany i 
intencje, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje 
informacje, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– prostymi zdaniami mówi, 
czy chciałby zwiedzić 
Antarktydę, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobania 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat miejsc, które chciałby 
zwiedzić, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości 
bezbłędnie uzyskuje i 

podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
podróżowania i środków 
transportu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie pisze pocztówkę 
z wakacji, w której 
szczegółowo opisuje 
czynności i doświadczenia, 
podaje plany i intencje, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie mówi, czy 
chciałby zwiedzić Antarktydę, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobania 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat miejsc, 
które chciałby zwiedzić, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 

podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
podróżowania i środków 
transportu, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie pisze pocztówkę 
z wakacji, w której 
szczegółowo opisuje 
czynności i doświadczenia, 
podaje plany i intencje, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie mówi, czy 
chciałby zwiedzić Antarktydę, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobania 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat miejsc, 
które chciałby zwiedzić, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
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informacje, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, 
przygotowuje i przedstawia 
prezentację na temat 
ciekawego miejsca w Polsce, 
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 
krótką pocztówkę z wakacji, 
w której zdawkowo opisuje 
uczucia, czynności i 
doświadczenia, podaje plany i 
intencje, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje 
informacje, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe. 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat miejsc, które chciałby 
zwiedzić, 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 krótką pocztówkę z Port 
Lockroy, w której opisuje 
czynności i doświadczenia, 
podaje plany i intencje, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– korzystając z podręcznika, 
stara się przygotować i 
przedstawić prezentację na 
temat ciekawego miejsca w 
Polsce, 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 krótką pocztówkę z 
wakacji, w której opisuje 
uczucia, czynności i 
doświadczenia, podaje plany i 
intencje, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje 

przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– prostymi zdaniami, 
popełniając nieliczne błędy 
pisze pocztówkę z Port 
Lockroy, w której opisuje 
czynności i doświadczenia, 
podaje plany i intencje, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół samodzielnie 
przygotowuje i przedstawia 
prezentację na temat 
ciekawego miejsca w Polsce, 
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, 
popełniając nieliczne błędy 
pisze pocztówkę z wakacji, w 
której opisuje uczucia, 
czynności i doświadczenia, 
podaje plany i intencje, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe. 
– na ogół bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

– używając zdań złożonych, 
samodzielnie pisze pocztówkę 
z Port Lockroy, w której 
szczegółowo opisuje 
czynności i doświadczenia, 
podaje plany i intencje, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– samodzielnie przygotowuje 
i przedstawia prezentację na 
temat ciekawego miejsca w 
Polsce, rozpoczyna, prowadzi 
i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie pisze pocztówkę 
z wakacji, w której 
szczegółowo opisuje uczucia, 
czynności i doświadczenia, 
podaje plany i intencje, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje, 
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. 

– używając zdań złożonych, 
samodzielnie pisze pocztówkę 
z Port Lockroy, w której 
szczegółowo opisuje 
czynności i doświadczenia, 
podaje plany i intencje, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– samodzielnie przygotowuje 
i przedstawia prezentację na 
temat ciekawego miejsca w 
Polsce, rozpoczyna, prowadzi 
i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie pisze pocztówkę 
z wakacji, w której 
szczegółowo opisuje uczucia, 
czynności i doświadczenia, 
podaje plany i intencje, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przekazuje informacje, 
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. 
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informacje, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe. 
– częściowo bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 
 

 
Repetytorium dla szkoły podstawowej, część pierwsza. Rozdział VII – Żywienie 
 
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 żywienie  
2. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
3. some, any, how many / much, a little, a few, a lot of 

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 
ulubionego przepisu na 
potrawę, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 

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 

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 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
ulubionego przepisu na 
potrawę, rozpoczyna, 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
ulubionego przepisu na 
potrawę, rozpoczyna, 
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informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat 
ulubionego przepisu na 
potrawę, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– zdawkowo, popełniając 
liczne błędy, wypowiada się 
na temat cytatu "Jesteś tym, 
co jesz", wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat jedzenia 
na mieście, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie w restauracji, 
popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, 
popełniając liczne błędy, pisze 
bardzo krótki wpis na blogu, 
w którym częściowo podaje 
przepis na swoje ulubione 
danie, zdawkowo opisuje 
składniki, czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, wyraża prośby, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje 
sformułowane w języku 

temat ulubionego przepisu na 
potrawę, 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 ulubionego przepisu na 
potrawę, 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 i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– częściowo poprawnie 
wypowiada się na temat 
cytatu "Jesteś tym, co jesz", 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat jedzenia na mieście, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie w 
restauracji, rozpoczyna, 

temat ulubionego przepisu na 
potrawę, 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 ulubionego przepisu na 
potrawę, 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 i upodobania, pyta o 
opinie rozmówcy 
– na ogół poprawnie 
wypowiada się na temat 
cytatu "Jesteś tym, co jesz", 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat jedzenia na mieście, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości 
poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie w 
restauracji, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 

prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
ulubionego przepisu na 
potrawę, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– samodzielnie wypowiada się 
na temat cytatu "Jesteś tym, 
co jesz", wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat jedzenia 
na mieście, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie w restauracji, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– samodzielnie pisze wpis na 

prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
ulubionego przepisu na 
potrawę, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– samodzielnie wypowiada się 
na temat cytatu "Jesteś tym, 
co jesz", wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat jedzenia 
na mieście, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie w restauracji, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– samodzielnie pisze wpis na 
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polskim i obcym. prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– korzystając z podręcznika, 
częściowo bezbłędnie pisze 
krótki wpis na blogu, w 
którym podaje przepis na 
swoje ulubione danie, opisuje 
składniki, czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, wyraża prośby, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, na ogół bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– na ogół bezbłędnie pisze 
wpis na blogu, w którym 
podaje przepis na swoje 
ulubione danie, opisuje 
składniki, czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, wyraża prośby, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym. 

blogu, w którym podaje 
przepis na swoje ulubione 
danie, dokładnie opisuje 
składniki, czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, wyraża prośby, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym  
– nie popełnia większych 
błędów. 

blogu, w którym podaje 
przepis na swoje ulubione 
danie, dokładnie opisuje 
składniki, czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, wyraża prośby, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym  
– nie popełnia żadnych 
błędów.  
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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 zdrowie 
2. zdania warunkowe 
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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 opisuje 
dolegliwości pacjentów 
przedstawionych na rysunku, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
popełniając liczne błędy 
– przy pomocy bardzo 
prostych konstrukcji 
zdawkowo opisuje zwierzęta 
przedstawione na rysunkach, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat kleszczy i 
doświadczeń związanych z 
byciem ugryzionym przez 
kleszcza, popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– bardzo prostymi zdaniami, 
zdawkowo wypowiada się na 
temat cytatu dotyczącego 
zdrowia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, popełniając liczne 
błędy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat 
homeopatii i wizyt u lekarza, 
popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie rozmówcy 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie, podczas której 

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 
dolegliwości pacjentów 
przedstawionych na rysunku, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
popełniając dość liczne błędy 
– przy pomocy prostych 
konstrukcji opisuje zwierzęta 
przedstawione na rysunkach, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat kleszczy i doświadczeń 
związanych z byciem 
ugryzionym przez kleszcza, 
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 i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– prostymi zdaniami 
wypowiada się na temat 
cytatu dotyczącego zdrowia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, popełniając dość 
liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat homeopatii i wizyt u 
lekarza, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje 

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 
dolegliwości pacjentów 
przedstawionych na rysunku, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– przy pomocy poznanych 
konstrukcji opisuje zwierzęta 
przedstawione na rysunkach, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat kleszczy i doświadczeń 
związanych z byciem 
ugryzionym przez kleszcza, 
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 i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– prostymi zdaniami 
wypowiada się na temat 
cytatu dotyczącego zdrowia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat homeopatii i wizyt u 
lekarza, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, na 
ogół bezbłędnie uzyskuje i 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje 
dolegliwości pacjentów 
przedstawionych na rysunku, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– przy pomocy złożonych 
konstrukcji szczegółowo 
opisuje zwierzęta 
przedstawione na rysunkach, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat kleszczy i 
doświadczeń związanych z 
byciem ugryzionym przez 
kleszcza, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o 
opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wypowiada się 
na temat cytatu dotyczącego 
zdrowia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
homeopatii i wizyt u lekarza, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 

Uczeń: 
– właściwie reaguje na 
polecenia 
– rozwiązuje wszystkie 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje 
dolegliwości pacjentów 
przedstawionych na rysunku, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– przy pomocy złożonych 
konstrukcji szczegółowo 
opisuje zwierzęta 
przedstawione na rysunkach, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat kleszczy i 
doświadczeń związanych z 
byciem ugryzionym przez 
kleszcza, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o 
opinie rozmówcy 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie wypowiada się 
na temat cytatu dotyczącego 
zdrowia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
homeopatii i wizyt u lekarza, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
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pyta i opowiada o 
samopoczuciu, 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 
bardzo krótki e-mail do 
kolegi, w którym wyraża 
uczucia, zdawkowo opisuje 
skutki, proponuje, stosuje 
zwroty i formy 
grzecznościowe 
– korzystając z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, 
popełniając liczne błędy, pisze 
bardzo krótki e-mail do 
kolegi, w którym zdawkowo 
opisuje, jak dba o kondycję 
fizyczną, podaje przykłady 
właściwego odżywiania, 
udziela porad, stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe 
– z trudem uczestniczy w 
rozmowie na temat alergii - 
przyczyn i objawów, 
popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– z trudem współpracuje w 
grupie, korzystając z pomocy 
przygotowuje ankietę na 
temat alergii, opracowuje i 
prezentuje wyniki, 
popełniając liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 

rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, 
częściowo bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o 
opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie, 
podczas której pyta i 
opowiada o samopoczuciu, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, 
częściowo bezbłędnie pisze 
krótki e-mail do kolegi, w 
którym wyraża uczucia, 
opisuje skutki, proponuje, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– korzystając z podręcznika, 
częściowo bezbłędnie pisze 
krótki e-mail do kolegi, w 
którym opisuje, jak dba o 
kondycję fizyczną, podaje 
przykłady właściwego 
odżywiania, udziela porad, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie na 
temat alergii - przyczyn i 
objawów, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 

przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie, 
podczas której pyta i 
opowiada o samopoczuciu, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości 
poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze e-
mail do kolegi, w którym 
wyraża uczucia, opisuje 
skutki, proponuje, stosuje 
zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie pisze e-
mail do kolegi, w którym 
opisuje, jak dba o kondycję 
fizyczną, podaje przykłady 
właściwego odżywiania, 
udziela porad, stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat alergii - przyczyn i 
objawów, 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 
współpracuje w grupie, 
przygotowuje ankietę na 

upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, podczas której 
pyta i opowiada o 
samopoczuciu, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie 
pisze e-mail do kolegi, w 
którym wyraża uczucia, 
szczegółowo opisuje skutki, 
proponuje, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– samodzielnie pisze e-mail 
do kolegi, w którym 
szczegółowo opisuje, jak dba 
o kondycję fizyczną, podaje 
przykłady właściwego 
odżywiania, udziela porad, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat alergii - 
przyczyn i objawów, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– aktywnie współpracuje w 
grupie, przygotowuje ankietę 
na temat alergii, opracowuje i 
prezentuje wyniki, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 

upodobania, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, podczas której 
pyta i opowiada o 
samopoczuciu, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie 
pisze e-mail do kolegi, w 
którym wyraża uczucia, 
szczegółowo opisuje skutki, 
proponuje, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe 
– samodzielnie pisze e-mail 
do kolegi, w którym 
szczegółowo opisuje, jak dba 
o kondycję fizyczną, podaje 
przykłady właściwego 
odżywiania, udziela porad, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat alergii - 
przyczyn i objawów, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– aktywnie współpracuje w 
grupie, przygotowuje ankietę 
na temat alergii, opracowuje i 
prezentuje wyniki, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
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w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie 
współpracować w grupie, 
przygotowuje ankietę na 
temat alergii, opracowuje i 
prezentuje wyniki, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– częściowo bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
niektóre informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

temat alergii, opracowuje i 
prezentuje wyniki, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, na ogół bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– na ogół bezbłędnie 
przekazuje w języku obcym 
informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych 
oraz sformułowane w języku 
polskim i obcym. 

przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 
– nie popełnia większych 
błędów. 

przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– przekazuje w języku obcym 
wszystkie informacje zawarte 
w materiałach 
audiowizualnych oraz 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 
– nie popełnia żadnych 
błędów. 
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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.  

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 obowiązujacych innych uczniów, 

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


