
Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne 

1. Uczeń ma prawo do trzech nieprzygotowań w półroczu. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji. 
2. Uczeń  ma  obowiązek  nosić  zeszyt,  podręcznik  i  ćwiczenia  (jeśli  są  wymagane  przez  nauczyciela).  Brak  któregoś  z  komponentów jest
równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji. 
3. W ciągu roku szkolnego uczeń otrzymuje ocenę za:
· Prace pisemną 
· Odpowiedz ustną
· Pracę na lekcji
· Zadania dodatkowe – projekty
· Konkursy 

Praca pisemna
 - sprawdzian / test – jest zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zaznaczeniem w dzienniku, nauczyciel jest zobowiązany
przedstawić zakres materiału; testy/sprawdziany są pisane po każdym Module – rozdziale tematycznym.
Prace pisemne oceniane są wg następującej punktacji:
0 – 29%     -   niedostateczny
30 – 50%   -   dopuszczający
51 – 72 %  -   dostateczny 
73 – 88%   -   dobry
89 – 97% -     bardzo dobry
98 - 100 % -   celujący
     Błędy ortograficzne w pisowni (spelling) nie wpływają na ocenę( w przypadku ucznia z opinią), w miarę możliwości uczniowie z obniżonymi
wymaganiami lub ze stwierdzonymi dysfunkcjami mogą odpowiadać ustnie zamiast pisać kartkówki. 

Odpowiedz ustna 
- odpytywanie ze słówek z ostatniej lekcji
- kartkówki z trzech ostatnich lekcji (słówka, znajomość tekstu lub podstawowych regół gramatycznych)
-  czytanie tekstu/ dialogu z poprzedniej lekcji.
- dwa razy w półroczu odpytywanie z dialogu



Zadania dodatkowe / Projekty 
- są to zadania dla chętnych wymagające dużej samodzielności uczniów, gdzie najczęściej muszą wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji,
np.  w  Internecie,  pracy  ze  słownikiem.  Ostatecznie,  uczniowie  przedstawiają  wyniki  swojej  pracy  na  forum klasy.  Zadania  mogą  polegać  na
wykonaniu posteru i omówienia go, przygotowania ćwiczeń na lekcje i przeprowadzenie ich (piosenki). Zadania te mogą być robione w parach/
grupach/ indywidualnie – zależnie od formy ćwiczenia. Ze względu na dużą samodzielność, jaką muszą wykazać się uczniowie, zadania te są robione
zawsze na ocenę bardzo dobrą i celującą. 

Konkursy 
Za wysokie osiągnięcia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych uczniowie otrzymują oceny najwyższe. 

Poprawa ocen
Uczeń ma prawo do jednej poprawy tylko oceny niedostatecznej z każdego sprawdzianu / testu. Poprawa odbywa się na „godzinie do dyspozycji
ucznia” lub w innym terminie, ale nie na swojej lekcji j. angielskiego danego ucznia np. przed jego lekcjami, na lekcji w innej klasie.

Jeżeli uczeń nie napisał sprawdzianu w ustalonym terminie, będzie go pisał w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły, jeżeli nieobecność była
spowodowana np. chorobą. Jeżeli uczeń ewidentnie nie przyszedł tylko na sprawdzian, pisze go na następnej lekcji j.  angielskiego, na której się
pojawi. 

Uczeń dostaje poprawiony sprawdzian do ręki i jest on omawiany na lekcji, ale nie zabiera go do domu. Rodzice oglądają go i uzyskują
wyjaśnienia np. w czasie konsultacji lub „godziny do dyspozycji ucznia”.

Jeżeli uczeń ubiega się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną 
1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie 3 dni od poinformowania ucznia o
przewidywanej ocenie zwracają się z wnioskiem do nauczyciela,
2) nauczyciel przeprowadza sprawdzian wiedzy i umiejętności z materiału obejmującego cały rok szkolny.
3) termin sprawdzianu ustalany jest z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później jednak
niż 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej;
4) stopień trudności sprawdzianu powinien odpowiadać ocenie, o która ubiega się uczeń;
5) sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadzane jest w formie pisemnej,
6) sprawdzian uznaje się za zaliczony, jeżeli uczeń uzyska co najmniej 90 % możliwych punktów;
7) uzyskana ocena jest ostateczna, nie może być jednak niższa niż przewidywana

English Class A2+, rozdział 1: Time for culture

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA              CELUJĄCA

NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ BARDZO WYSOKI STOPIEŃ



SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

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 (str. 6 -17).

Biegle posługuje się 
wszystkimi poznanymi 
wyrazami i zwrotami 

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.

Płynnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach.

1. członkowie rodziny
2. formy spędzania czasu wolnego
3. przedmioty nauczania
4. umiejętności i zainteresowania
5. uczucia i emocje
6. popularne zawody
7. dziedziny kultury
8. twórcy i ich dzieła
9. czynności życia codziennego
10. media
11. korzystanie z urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych
12. dane personalne
13. życie prywatne
14. czas Present Simple
15. przysłówki częstotliwości 
16. struktura gerund

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, 
krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo 
poprawnie rozwiązuje zadania 
na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela 
wykazuje się 
w stopniu minimalnym 
umiejętnościami na ocenę 
dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z
pomocą innych osób.

Uczeń:
 częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie,

 reaguje adekwatnie na
zadawane pytania, 
reaguje na polecenia i 
rozumie instrukcje,

 udziela podstawowych
informacji o sobie i 
ludziach ze swojego 
otoczenia

 wita się i żegna 
używając bardzo 
podstawowych 

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na 
bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami 
na wyższym poziomie od 
wymaganych na ocenę 
dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo 
dobrą. 
Zachowuje poprawność 
językową na poziomie 
umożliwiającym dobrą 

Uczeń:
 poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,

 wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia,

 przedstawia siebie i inne
osoby ze swojego 
otoczenia, podaje 
szczegóły na ich temat,

 wita się i żegna 
używając wszystkich 
poznanych 
zwrotów,swobodnie 
prowadzi i podtrzymuje 



zwrotów,
 użwając prostych 

zwrotów opisuje swoje
upodobania i 
zainteresowania oraz 
formy spędzania czasu
wolnego,

 pyta o dane rozmówcy
oraz odpowiada na 
pytania o swoje dane 
personalne,

 korzysta z 
podręcznika, aby 
formułować pytania i 
wypowiedzi,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie część informacji
z przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów,

 zazwyczaj stosuje 
poprawny styl 
wypowiedzi.

komunikację. rozmowę,
 używając poznanych 

zwrotów opisuje swoje 
upodobania i 
zainteresowania oraz 
formy spędzania czasu 
wolnego,

 szczegółowo i 
bezbłędnie odpowiada 
na pytania o swoje dane
personalne,udziela 
szczegółowych 
informacji o sobie, 
uzyskuje i udziela 
informacji o innych 
osobach,

 stosuje właściwy styl 
wypowiedzi

 samodzielnie zadaje 
pytania w celu 
uzyskania informacji,

 wyczerpująco 
odpowiada na zadawane
pytania,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1 (e-Panel).
English Class A2+, rozdział 2: Friends and family

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 (str. 18 - 
29).

Biegle posługuje się 
wszystkimi poznanymi 
wyrazami i zwrotami 



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.

Płynnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach.

1. wygląd zewnętrzny
2. rzeczy osobiste
3. czynności życia codziennego
4. uczucia i emocje
5. rodzina
6. konflikty i problemy
7. cechy charakteru
8. znajomi i przyjaciele
9. umiejętności i zainteresowania
10. formy spędzania czasu wolnego
11. czas Present Simple
12. czas Present Continuous
13. przymiotniki zakończone na -ing i -ed
14. przyimki związane z czasem

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, 
krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo 
poprawnie rozwiązuje zadania 
na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela 
wykazuje się 
w stopniu minimalnym 
umiejętnościami na ocenę 
dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z
pomocą innych osób.

Uczeń:
 częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie,

 przedstawia siebie i 
inne osoby, opisuje 
ludzi używając 
prostych struktur,

 opisuje swoje 
upodobania używając 
prostych struktur,

 wzorując się na 
podręczniku i 
używając bardzo 
podstawowych 
zwrotów opowiada o 
wykonywanych 
czynnościach,

 wyraża opinie, uczucia
i emocje używając 
prostych konstrukcji,

 udziela prostych 
informacji o sobie,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie część informacji

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na 
bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami 
na wyższym poziomie od 
wymaganych na ocenę 
dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo 
dobrą. 
Zachowuje poprawność 
językową na poziomie 
umożliwiającym dobrą 
komunikację.

Uczeń:
 poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,

 wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia,

 szczegółowo 
przedstawia siebie i inne
osoby ze swojego 
otoczenia, podaje 
szczegóły na ich temat,

 swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę,

 szczegółowo i 
swobodnie, używając 
poznanych zwrotów 
opisuje swoje 
upodobania i 
zainteresowania oraz 
wykonywane czynności,

 udziela szczegółowych 
informacji o sobie, 
uzyskuje i udziela 
informacji o innych 
osobach,



z przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów.

 stosuje właściwy styl 
wypowiedzi,

 wyczerpująco 
odpowiada na pytania,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2 (e-Panel).
English Class A2+, rozdział 3: Animal magic

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 (str. 30 - 
43).

Biegle posługuje się 
wszystkimi poznanymi 
wyrazami i zwrotami 

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.

Płynnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach.

1. zwierzęta
2. formy spędzania czasu wolnego
3. okresy życia
4. cechy charakteru
5. życie prywatne
6. problemy
7. zawody i czynności z nimi związane
8. styl życia
9. książki
10. świat przyrody
11. czas Past Simple dla czasownika 'to be' oraz czasowników regularnych
12. czas Present Simple do opisu stanów i doświadczeń

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, 
krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo 
poprawnie rozwiązuje zadania 

Uczeń:
 częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie,

 w prostych zdaniach 

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na 
bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 

Uczeń:
 poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,

 wykonuje i wydaje 



na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela 
wykazuje się 
w stopniu minimalnym 
umiejętnościami na ocenę 
dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z
pomocą innych osób.

opisuje zwierzęta,
 wzorując się na 

podręczniku w 
prostych zdaniach 
opowiada o 
wydarzeniach z 
przeszłości,

 wzorując się na 
podręczniku i 
używając poznanych 
zwrotów prowadzi 
krótką rozmowę,

  opisuje cechy 
charakteru używając 
prostych struktur,

 wyraża opinie, uczucia
i emocje używając 
prostych konstrukcji z 
podręcznika,

 udziela bardzo 
prostych informacji o 
innych ludziach,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie część informacji
z przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów.

czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami 
na wyższym poziomie od 
wymaganych na ocenę 
dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo 
dobrą. 
Zachowuje poprawność 
językową na poziomie 
umożliwiającym dobrą 
komunikację.

instrukcje i polecenia,
 samodzielnie udziela 

szczegółowych 
informacji na temat 
zwierząt posługując się 
poznanym słownictwem 
i konstrukcjami,

 szczegółowo , opowiada 
o wydarzeniach z 
przeszłościstosuje 
właściwy styl 
wypowiedzi i poznane 
słownictwo,

 swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę, 
przekazuje i uzyskuje 
informacje od swojego 
rozmówcy,

 używając poznanych 
zwrotów opisuje cechy 
charakteru i popiera je 
konkretnymi 
przykładami,

 swobodnie wyraża 
opinie, uczucia i emocje 
używając poznanych 
konstrukcji,

 przedstawia osoby ze 
swojego otoczenia, 
podaje szczegóły na ich 
temat,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3 (e-Panel).
English Class A2+, rozdział 4: New technology

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 (str. 44 - 
55).

Biegle posługuje się 
wszystkimi poznanymi 
wyrazami i zwrotami 

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.

Płynnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach.

1. formy spędzania czasu wolnego
2. korzystanie z  podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych
3. konflikty i problemy
4. wynalazki,
5. czas Past simple z czasownikami nieregularnymi
6. różne formy czasowników
7. zdania przydawkowe

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, 
krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo 
poprawnie rozwiązuje zadania 
na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela 
wykazuje się 
w stopniu minimalnym 
umiejętnościami na ocenę 
dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z
pomocą innych osób.

Uczeń:
 częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie,

 w prostych zdaniach 
opisuje swoje 
upodobania 
korzystając z tekstu w
podręczniku,

 krótko opowiada o 
zjawiskach i 
doświadczeniach 
używając prostych 
struktur,

 wzorując się na 
podręczniku w prostej 
formie opisuje swoje 
upodobania,

  udziela prostych 
informacji na temat 
wydarzeń z 
przeszłości,

 wyraża opinie, uczucia
i emocje używając 
bardzo prostych 
konstrukcji,

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na 
bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami 
na wyższym poziomie od 
wymaganych na ocenę 
dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo 
dobrą. 
Zachowuje poprawność 
językową na poziomie 
umożliwiającym dobrą 
komunikację.

Uczeń:
 poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,

 wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia

 szczegółowo opisuje 
swoje upodobania i 
zainteresowania oraz 
wykonywane czynności 
stosując poznane 
słownictwo i właściwe 
zwroty,

 szczegółowo opisuje 
zjawiska i 
doświadczenia, stosuje 
właściwe słownictwo,

 podaje szczegóły na 
temat wydarzeń i faktów
z przeszłości,

 szczegółowo i 
swobodnie wyraża 
opinie, uczucia i emocje 
używając poznanych 
konstrukcji,

 swobodnie prowadzi i 



 w prostych zdaniach, 
wzorując się na 
podręczniku opisuje 
wybranych ludzi,

 w bardzo prostych 
zdaniach opisuje 
najnowsze rozwiązania
technologiczne,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie część informacji
z przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów.

podtrzymuje rozmowę,
 udziela szczegółowych 

informacji  o innych 
osobach,

 szczegółowo opisuje 
najnowsze rozwiązania 
technologiczne oraz 
problemy z nimi 
związane,

 stosuje właściwy styl 
wypowiedzi,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4 (e-Panel).

     Wymagania obowiązujące w drugim półroczu
English Class A2+, rozdział 5: My home, my town

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 (str. 56 - 
67).

Biegle posługuje się 
wszystkimi poznanymi 
wyrazami i zwrotami 

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.

Płynnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach.



1. pomieszczenia i wyposażenie domu
2. obowiązki domowe
3. konflikty i problemy
4. uczucia i emocje
5. zwiedzanie
6. miejsca w mieście
7. podróżowanie
8. miejsca zamieszkania,
9. czas Present Simple do opisu miejsc oraz swoich obowiązków
10. czasowniki modalne 'can', 'have to' i 'must'
11. przysłówki sposobu

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, 
krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo 
poprawnie rozwiązuje zadania 
na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela 
wykazuje się 
w stopniu minimalnym 
umiejętnościami na ocenę 
dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z
pomocą innych osób.

Uczeń:
 częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie,

 w prostych zdaniach 
opisuje miejsca, 
zadaje proste pytania 
dotyczące ciekawych 
miejscowości, 
popełnia liczne błędy,

 w prostych zdaniach 
udziela prostych 
informacji o swoich 
obowiązkach,

 proponuje, przyjmuje i
odrzuca propozycje 
używając prostych 
konstrukcji,

 prosi o radę i udziela 
rady używając bardzo 
prostych konstrukcji,

 nawiązuje kontakty 
towarzyskie stosując 
proste zwroty 
grzecznościowe 
wzorując się na 
podręczniku,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie część informacji
z przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów.

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na 
bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami 
na wyższym poziomie od 
wymaganych na ocenę 
dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo 
dobrą. 
Zachowuje poprawność 
językową na poziomie 
umożliwiającym dobrą 
komunikację.

Uczeń:
 poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,

 wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia,

 samodzielnie i 
szczegółowo opisuje 
miejsca, zadaje 
szczegółowe pytania na 
temat ciekawostek 
turystycznych,

 używając poznanego 
słownictwa udziela 
szczegółowych 
informacji o swoich 
obowiązkach, uzyskuje i
udziela informacji na 
temat innych osób,

 proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje, 
prowadzi proste 
negocjacje używając 
bogatego słownictwa,

 prosi o radę i udziela 
rady,

 swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę, 
nawiązuje kontakty 
towrzyskie,

 stosuje właściwy styl 
wypowiedzi,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.



Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5 (e-Panel).

English Class A2+, rozdział 6: Take care

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 (str. 68 - 
81).

Biegle posługuje się 
wszystkimi poznanymi 
wyrazami i zwrotami 

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.

Płynnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach.

1. części ciała
2. choroby i urazy
3. artykuły spożywcze
4. zdrowie
5. posiłki i ich przygotowanie
6. nawyki żywieniowe
7. miejsce zamieszkania
8. czasy Present Simple i Past Simple i używa ich do opisywania doświadczeń
9. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i określenia ilości
10. czas Past Continuous
11. czasowniki frazowe

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, 
krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo 
poprawnie rozwiązuje zadania 
na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela 
wykazuje się 
w stopniu minimalnym 
umiejętnościami na ocenę 
dostateczną: naśladuje, 

Uczeń:
 częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie,

 w prostych zdaniach, 
wzorując się na 
podręczniku  opisuje 
swoje upodobania i 
nawyki żywieniowe,

 korzystając z 
podręcznika opowiada 
o swoich 
doświadczeniach 

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na 
bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami 
na wyższym poziomie od 
wymaganych na ocenę 
dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo 
dobrą. 
Zachowuje poprawność 

Uczeń:
 poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,

 wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia,

 przekazuje 
wyczerpujące i 
szczegółowe informacje 
na temat swoich 
upodobań i nawyków 
żywieniowych oraz 
opisuje waściwy styl 



odczytuje, wykonuje zadania z
pomocą innych osób.

związanych z urazami 
i wypadkami,

 prostymi zdaniami i 
korzystając z 
podręcznika udziela 
prostych informacji o 
swoich dolegliwościach
i chorobach,

 prostymi zdaniami 
odpowiada na pytania 
dotyczące 
samopoczucia i stanu 
zdrowia,

 korzystając z tekstu w
podręczniku, używając
prostych zwrotów 
pisze ofertę pracy,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie część informacji
z przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów.

językową na poziomie 
umożliwiającym dobrą 
komunikację.

życia,
 samodzielnie i 

szczegółowo opisuje 
swoje doświadczenia 
związane z urazami i 
wypadkami oraz zadaje 
szczegółowe pytania na 
temat doświadczeń 
innych osób

 udziela szczegółowych 
informacji o swoich 
dolegliwościach i 
chorobach,

 swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę 
dotyczącą samopoczucia
i stanu zdrowia,

 stosuje właściwy styl 
wypowiedzi,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6 (e-Panel).
English Class A2+, rozdział 7: Shopping around

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 (str. 82 – 
93).

Biegle posługuje się 
wszystkimi poznanymi 
wyrazami i zwrotami 

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.

Płynnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach.

1. zakupy i usługi
2. rodzaje sklepów



3. towary i ich cechy
4. formy spędzania czasu wolnego
5. środki płatnicze
6. miejsca w mieście
7. czas Present Simple do opisu sklepów i produktów
8. czas Present Continuous i konstrukcję going to do wyrażania planów i intencji
9. czas Past Simple do przedstawienia wydarzeń
10. stopniowanie przymiotników

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, 
krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo 
poprawnie rozwiązuje zadania 
na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela 
wykazuje się 
w stopniu minimalnym 
umiejętnościami na ocenę 
dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z
pomocą innych osób.

Uczeń:
 częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie,

 w prostych zdaniach 
opisuje sklepy, zadaje 
proste pytania 
dotyczące produktów,

 krótko opisuje 
produkty,

 prostymi zdaniami 
opisuje centra 
handlowe w swojej 
okolicy,

 korzystając z wyrażeń 
z podręcznika opisuje 
zagadnienia związane 
z kieszonkowym,

 prostymi zdaniami 
wyraża swoje opinie 
na temat 
kieszonkowego,

 korzystając z 
podręcznika, w bardzo
prostych zdaniach 
propoonuje i 
przyjmuje propozycje,

 wzorując się na 
podręczniku zaprasza,
przyjmuje lub odrzuca
zaproszenie,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie część informacji
z przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów.

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na 
bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami 
na wyższym poziomie od 
wymaganych na ocenę 
dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo 
dobrą. 
Zachowuje poprawność 
językową na poziomie 
umożliwiającym dobrą 
komunikację.

Uczeń:
 poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,

 wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia,

 samodzielnie i 
szczegółowo opisuje 
sklepy i zadaje 
szczegółowe pytania na 
temat produktów 
dostępnych w danym 
sklepie,

 szczegółowo opisuje 
produkty i porównuje je 
ze sobą,

 swobodnie i 
szczegółowo opisuje 
swoje ulubione  centra 
handlowe, porównuje je 
ze sobą i wyraża opinie 
na ich temat,

 udziela szczegółowych 
informacji na temat 
zagadnień związanych z 
kieszonkowym,

 wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat 
kieszonkowego, pyta o 
opinie innych osób,

 proponuje, przyjmuje 
propozycje, prowadzi 
proste negocjacje 
stosując poznane 
zwroty,

 zaprasza i odpowiada na
zaproszenie stosując 
właściwy styl 
wypowiedzi,



 zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7 (e-Panel).
English Class A2+, rozdział 8: Learning to work

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 (str. 94 - 
105).

Biegle posługuje się 
wszystkimi poznanymi 
wyrazami i zwrotami 

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.

Płynnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach.

1. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki
2. wybór zawodu
3. uczenie się
4. edukacja, szkoła
5. oceny szkolne
6. uczucia i emocje
7. rodzina
8. praca
9. zakupy i usługi
10. czas Present Simple do opisu czynności związane z wykonywaniem konkretnych zawodów
11. czas Future Simple do wyrażania przewidywań na przyszłość
12. czas Past Simple do przedstawiania wydarzeń
13. pierwszy tryb warunkowy
14. związki przymiotników z przyimkami
15. różne konstrukcje służące do wyrażania przyszłości

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, 
krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo 
poprawnie rozwiązuje zadania 
na czytanie. Zadania na 

Uczeń:
 częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie,

 w prostych zdaniach 
udziela informacji na 

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na 
bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie.

Uczeń:
 poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,

 wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia,



rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela 
wykazuje się 
w stopniu minimalnym 
umiejętnościami na ocenę 
dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z
pomocą innych osób.

temat poznanych 
zawodów oraz krótko 
opisuje czynności z 
nimi związane,

 korzystając ze 
zwrotów z podręcznika
przedstawia swoje 
plany zawodowe,

 w prostych zdaniach 
wyraża przewidywania
na przyszłość,

 opisuje zagadnienia 
związane ze szkołą 
używając bardzo 
prostych zwrotów,

 korzystając z 
podręcznika i 
używając bardzo 
prostych zwrotów  
wyraża upodobania, 
opinie, uczucia i 
emocje,

 korzystając z 
podręcznika i 
używając bardzo 
prostych zwrotów 
prosi o radę i udziela 
rady,

 korzystając z 
podręcznika i 
używając bardzo 
prostych zwrotów 
zaprasza, przyjmuje 
lub odrzuca 
zaproszenie,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie część informacji
z przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Wykazuje się umiejętnościami 
na wyższym poziomie od 
wymaganych na ocenę 
dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo 
dobrą. 
Zachowuje poprawność 
językową na poziomie 
umożliwiającym dobrą 
komunikację.

 udziela szczegółowych 
informacji o zawodach i 
czynnościach z nimi 
związanych, uzyskuje i 
udziela informacji o 
preferencjach 
zawodowych innych 
osób,

 udziela szczegółowych 
informacji na temat 
swoich planów 
zawodowych stosując 
właściwe zwroty i 
poznane słownictwo,

 wyraża plany i 
przewidywania na 
przyszłość, uzasadnia 
swoje wypowiedzi 
korzystając z poznanych
zwrotów,

 swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę 
dotyczącą zagadnień 
związanych ze szkołą,

 wyraża upodobania, 
opinie, uczucia i emocje 
stosując właściwe 
zwroty i podając 
uzasadnienia,

 prosi o radę i udziela 
rady używając 
właściwych zwrotów,

 zaprasza i odpowiada na
zaproszenie stosując 
właściwy styl 
wypowiedzi,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 8 (e-Panel).
English Class A2+, rozdział 9: Close to nature

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA              CELUJĄCA

NISKI STOPIEŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ WYSOKI STOPIEŃ BARDZO WYSOKI STOPIEŃ



SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

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 (str. 106 – 
121).

Biegle posługuje się 
wszystkimi poznanymi 
wyrazami i zwrotami 

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.

Płynnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach.

1. świat przyrody
2. podróżowanie i turystyka
3. krajobrazy
4. dyscypliny sportowe
5. sprzęt sportowy i uprawianie sportu
6. wydarzenia
7. czas Present Simple do opisu miejsc
8. czas Past Simple do opisu doświadczeń
9. czas Present Perfect do przekazywania informacji o ostatnich wydarzeniach
10. różnica w użyciu czasu Past Simple i Present Perfect

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, 
krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo 
poprawnie rozwiązuje zadania 
na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela 
wykazuje się 
w stopniu minimalnym 
umiejętnościami na ocenę 
dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z
pomocą innych osób.

Uczeń:
 częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie,

 w prostych zdaniach 
opisuje miejsca 
ciekawe turystycznie,

 prostymi zdaniami 
opowiada o swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
podróżowaniem,

 używając prostych 
zdań opowiada o 
wydarzeniach z 
przeszłości,

 używając bardzo 
prostego języka 
wyraża opinie, uczucia
i emocje używając 
prostych konstrukcji,

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na 
bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami 
na wyższym poziomie od 
wymaganych na ocenę 
dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo 
dobrą. 
Zachowuje poprawność 
językową na poziomie 
umożliwiającym dobrą 
komunikację.

Uczeń:
 poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,

 wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia,

 szczegółowo opisuje 
miejsca ciekawe 
turystycznie, uzasadnia 
swój wybór,

 udziela szczegółowych 
informacji na temat 
swoich doświadczeń 
związanych z 
podróżowaniem, 
używając poznane 
słownictwo i właściwe 
konstrukcje,

 swobodnie i 
szczegółowo opowiada o
wydarzeniach z 



 wzorując się na 
tekście z podręcznika 
pyta o pozwolenie,

 korzystając z 
podręcznika i 
używając bardzo 
prostego języka 
wyraża prośby,

 opisuje swoje 
upodobania, uczucia i 
emocje używając 
bardzo prostych 
struktur,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie część informacji
z przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

– udziela prostych informacji o 
problemach związanych z 
ochroną śrdowiska

przeszłości, 
 wyraża szczegółowe 

opinie, uczucia i emocje,
pyta o opinie innych,

 pyta o pozwolenie, 
udziela i odmawia 
pozwolenia podając 
powód swojej decyzji,

 wyraża prośby, zgodę 
lub odmowę spełnienia 
prośby,

 używając poznanych 
zwrotów opisuje swoje 
upodobania, uczucia i 
emocje,

 podaje szczegóły na 
temat problemów 
związanych z ochroną 
śrdowiska,

 swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę,

 zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 9 (e-Panel).

Uczeń rozwiązuje test końcoworoczny (e-Panel).


