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WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zasady ogólne: 

1. Warunki i sposoby oceniania z języka angielskiego są zgodne ze statutem Szkoły                      

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej. 

2. Celem oceny ucznia jest motywowanie go do nauki, wdrażanie go do systematycznej   

pracy, obserwowanie i wspieranie jego rozwoju oraz informowanie ucznia i jego rodziców 

o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 

3. Kontrola i ocena stopnia opanowania materiału obejmuje materiał, który został omówiony 

na lekcjach. 

4. Ocenę śródroczną i końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen bieżących zdobytych                

w czasie całego okresu. Ocena taka nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

5. Przedmiotem oceny są: 

a) wiadomości ucznia (stopień opanowania materiału z zakresu leksyki, gramatyki,         

funkcji językowych), 

b) jego umiejętności: umiejętności czytania i rozumienia tekstu, umiejętności rozumienia 

tekstu słuchanego, a także umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej i pisemnej, 

c) praca ucznia na lekcji, przygotowanie ucznia do lekcji, systematyczność prowadzenia        

zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, udział w konkursach i projektach. 

 

Sposoby i kryteria oceniania: 

 

1. Sprawdziany pisemne (testy sprawdzające osiągnięcia uczniów po zakończeniu danego 

rozdziału) są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją             

powtórzeniową. Uczeń zostaje poinformowany o zakresie programowym sprawdzianu. 

Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. W razie nieobecności na sprawdzianie pisemnym, 

uczeń pisze sprawdzian w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 

2. Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczony materiał                         

gramatyczny / leksykalny i nie muszą być zapowiadane. Uczniowie nieobecni na kartkówce 

piszą ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

3. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji lub partię materiału                      

wyznaczoną przez nauczyciela. 

4. Czytanie i rozumienie tekstu pisanego: ocenia się technikę czytania (poprawność wymowy 

i intonacji, płynność), a także rozumienie tekstu i poprawność tłumaczenia i interpretacji 

tekstu. 



 

 

5. Wypowiedzi ustne: ocenia się płynność, komunikatywność, poprawność gramatyczną, 

treść, wymowę, intonację i dobór słownictwa. 

6. Prace pisemne obejmują wypowiedzi pisemne (np. e-mail, wiadomość), projekty,                     

prezentacje multimedialne: ocenia się poprawność gramatyczną, stylistyczną                                          

i ortograficzną, kompozycję pracy oraz zgodność  treści z tematem pracy. 

7. Zadania domowe: nauczyciel ma prawo sprawdzić czy zadanie zostało napisane                           

samodzielnie, poprzez dodatkowe pytania dotyczące zastosowanego słownictwa oraz           

konstrukcji gramatycznych. 

8. Praca ucznia na lekcji: ocenia się przygotowanie do lekcji oraz aktywność ucznia na                 

zajęciach (3 plusy to ocena bardzo dobra).        

9. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń: ocenia się poprawność,                   

systematyczność i staranność prowadzenia. 

10. Dla uczniów chętnych: ocena stopnia opanowania słownictwa poprzez systematyczne          

rozwiązywanie zadań w programie Insta.Ling (szkoła uczestniczy w kolejnej Edycji              

Programu Insta.Ling dla Szkół). 

11. Sprawdziany, testy i kartkówki ocenia się według następującej skali: 

                        0% - 29%     niedostateczny 

30% - 39%   dopuszczający 

40% - 49%   +dopuszczający 

50% - 59%   dostateczny 

60% - 69%   +dostateczny 

70% - 79%   dobry 

80% - 89%   +dobry 

90% - 95%   bardzo dobry 

                        96% - 100%  celujący 

 

12. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych       

ucznia w danym okresie lub roku szkolnym z zajęć edukacyjnych.                                                      

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna ustalana jest według hierarchii ważności ocen 

cząstkowych, uwzględniając wiedzę i umiejętności ucznia, obowiązujące formy                    

aktywności, możliwości ucznia oraz jego terminowe wywiązywanie się z wykonywania 

zadanych prac. Największą wagę przywiązuje się ocenom z testów, kartkówek oraz          

odpowiedzi ustnych.                   

13. Tryb i warunki uzyskania oceny rocznej wyższej niż ocena przewidywana określa Statut 

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego  w Tylmanowej. 

 

 

 

 

 



 

 

Ustalenia dodatkowe: 

 

➢ W ciągu każdego okresu uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania do lekcji. 

Obejmują one brak podręcznika, zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń oraz 

nieprzygotowanie do lekcji. Każde następne nieprzygotowanie odnotowane                 

zostanie jako minus. Trzy minusy to ocean niedostateczna. Uczeń zgłasza 

nieprzygotowanie na początku lekcji zaraz po sprawdzeniu obecności poprzez 

podniesienie ręki do góry. 

➢ Zgłoszone nieprzygotowanie nie zwalnia z zapowiedzianych wcześniej lekcji                                      

powtórzeniowych, kartkówek i sprawdzianów, a także z pracy na lekcji. 

➢ W przypadku co najmniej tygodniowej nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić 

zaległości w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły. 

➢ Nieprzygotowanie do testu przyjmowane jest jedynie w przypadku dłuższej              

choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców lub wychowawcę. 

➢ Uczniowie biorący udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych 

oraz nieobecni na sprawdzianie, teście itp. zobowiązani są do napisania zaległej 

pracy w ciągu tygodnia. 

➢ Uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianu w wyznaczonym terminie               

z przyczyn losowych. Termin zaliczenia ustalany jest indywidualnie                                 

z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

➢ Uczeń może poprawiać oceny bieżące. 

➢ Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na           

podniesienie oceny z przedmiotu. 

➢ Uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału może zwrócić się do nauczyciela 

w celu ustalenia formy wyrównania braków lub pokonania trudności. 

➢ Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny 

znajdować się: zapisy tematów, daty i numery lekcji, notatki, zapisy poleceń              

ustnych i pisemnych prac domowych (zeszyt powinien być uzupełniony                          

w przypadku nieobecności w szkole). 

➢ Rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonych prac pisemnych swojego dziecka.  

➢ Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne wobec uczniów z orzeczeniem                                            

o niepełnosprawności umysłowej oraz uczniów posiadających opinię Poradni           

Psychologiczno - Pedagogicznej (np. wydłużenie czasu pracy, odpowiedź ustna         

zamiast pisemnej). 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
KLASA VI 

PODRĘCZNIK: ENGLISH CLASS A2 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ (ROZDZIAŁY 1 – 4) 
 
Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń obowiązującej Podstawy Programowej i uwzględniają 

środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu. Kryteria obejmują 
zakres ocen 2‒5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w bardzo wysokim stopniu opanował wymagany materiał 
(z większości sprawdzianów, testów i kartkówek uzyskał co najmniej 96%). Na uzyskanie oceny celującej ma 

również wpływ udział ucznia w konkursach przedmiotowych oraz wykonywanie innych zadań dodatkowych, 
zleconych przez nauczyciela lub podjętych z własnej inicjatywy. Uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 
dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 
 

Podręcznik: English Class A2, rozdział 0: Get started! 
 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

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. 4 –9). 

 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. 
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 1. dane personalne 
2. cechy charakteru 
3. umiejętności i zainteresowania 
4. uczucia i emocje 
5. nazwy dni tygodnia 
6. miejsca w mieście 
7. środki transportu 
8. zawody, miejsca pracy 
9. przedmioty nauczania 
10. miejsca w szkole 
11. artykuły spożywcze 
12. opakowania produktów 
13. czas Present Simple 
14. konstrukcja there is / there are 

15. przysłówki częstotliwości 

16. konstrukcja to be going to 

17. kolokacje przymiotników 

18. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
19. słowa pytające 

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 oraz o szczegółach dotyczących 

życia 
• opisuje wybrany zawód i miejsca 

pracy, używając podstawowych 

zwrotów, 
• umie nazwać dni tygodnia, 
• przedstawia wybrane plany na 

najbliższą przyszłość, 
• opisuje charakter i emocje innych 

osób, wyraża uczucia i emocje 
• opisuje wybrane produkty spożywcze 
• formułuje proste pytania i wypowiedzi 
• korzysta z podręcznika, aby 

formułować pytania i wypowiedzi, 
• zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych                       

i wysłuchanych tekstów, 
• zazwyczaj stosuje poprawny styl 

wypowiedzi. 

 
 

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, 
• przedstawia siebie i inne osoby ze 

swojego otoczenia, podaje 

szczegóły na temat życia swojego       

i innych osób, opisuje ich cechy 

osobowości, umiejętności                   

i zainteresowania, 
• szczegółowo opisuje zawody            

i miejsca pracy powiązane                  
z zawodem, 
• zna nazwy wszystkich dni 

tygodnia i potrafi wymienić je we 

właściwej kolejności, 
• przedstawia szczegółowe plany na 

przyszłość, 
• szczegółowo opisuje prodikty 

spożywcze, 
• stosuje właściwy styl wypowiedzi, 
• samodzielnie zadaje pytania            

w celu uzyskania informacji, 
• wyczerpująco odpowiada na 

zadawane pytania, 
• zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 
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 wysłuchanych tekstów. 
Podręcznik: English Class A2, rozdział 1: Life at home 
 

OCENA 
 

 

DOPUSZCZAJĄCA 
 

DOSTATECZNA 
 

DOBRA 
 

BARDZO DOBRA 

 

 
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

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. 10–23). 

 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. 

 1. uczucia i emocje 
2. obowiązki domowe 
3. czynności dnia codziennego 
4. zainteresowania, formy spędzania czasu wolnego 
5. problemy 
6. cechy charakteru 
7. rodzina 
8. niezwykłe miejsca 
9. czas Present Simple 
10. czas Present Continuous 
11. czasowniki statyczne 
12. czasownik can do wyrażania próśb 

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, 
• udziela podstawowych informacji          

o sobie i ludziach ze swojego otoczenia, 

opisuje ludzi z ilustracji i najbliższego 

otoczenia, używając prostych struktur, 
• nazywa niektóre obowiązki domowe, 

które wykonuje, 
• w bardzo prostych słowach mówi         
o swoich zainteresowaniach i formach 

spędzania czasu wolnego, 
• wzorując się na podręczniku używa 

bardzo podstawowych zwrotów, 
• udziela prostych informacji na temat 

niezwykłych miejsc, 

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, używa poznane zwroty 
grzecznościowe, 
• swobodnie i szczegółowo opisuje 

ludzi z ilustracji i najbliższego 

otoczenia, 
• zna obowiązki domowe, 

szczegółowo je opisuje i wyraża 
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• zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych                       

i wysłuchanych tekstów. 
 
 

opinie na ich temat, 
• opowiada o formach spędzania 

czasu wolnego, używając 

różnorodnych zwrotów, 
• udziela szczegółowych informacji 

na temat niezwykłych miejsc, 
• 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 1 (e-Panel). 

Podręcznik: English Class A2, rozdział 2: Shopping 
 

OCENA 
 

 

DOPUSZCZAJĄCA 
 

DOSTATECZNA 
 

DOBRA 
 

BARDZO DOBRA 

 

 
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

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. 24–37). 

 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. 

 1. artykuły spożywcze, towary 
2. opakowania 
3. sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, wymiana i zwrot towaru 
4. wygląd zewnętrzny 
5. rzeczy osobiste 
6. rodzaje sklepów 
7. artykuły spożywcze, towary 
8. polscy kompozytorzy i muzycy 
9. czas Present Simple 
10. czas Present Continuous 
11. stopień wyższy i najwyższy przymiotników 
12. konstrukcja too / enough / as...as z przymiotnikami 
13. pytanie o liczbę i ilość z użyciem how much i how many 

 
UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

Uczeń: 
• częściowo poprawnie rozwiązuje 

Rozumie większość tekstu                  

i komunikatów słownych na bazie 

Uczeń: 
• poprawnie rozwiązuje zadania na 
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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. 

zadania na czytanie i słuchanie, 
• w prostych zdaniach opisuje osoby        

i przedmioty, 
• wzorując się na podręczniku, udziela 
podstawowych informacji na temat 

ulubionych sklepów, 
• w bardzo prostych słowach opisuje 

wymarzoną restaurację, 
• używając bardzo prostych struktur        

i wzorując się na podręczniku, opisuje 

swoje nawyki zakupowe i upodobania, 
• wzorując się na podręczniku                  

i używając poznanych zwrotów, udziela 
podstawowych informacji na temat 

upodobań muzycznych i wybranego 

muzyka, 
• zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych                       

i wysłuchanych tekstów. 
 

 
 

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. 

czytanie i słuchanie, 
• wykonuje i wydaje instrukcje           

i polecenia, 
• szczegółowo opisuje osoby               
i przedmioty, posługując się 

poznanym słownictwem                      

i konstrukcjami, 
• udziela szczegółowych informacji 

na temat ulubionych sklepów             

i dostępnych towarów posługując się 

poznanym słownictwem                      

i konstrukcjami, 
• szczegółowo opisuje wymarzoną 
restaurację, wyraża swoją opinię na 

jej temat, 
• swobodnie prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę w sklepie, przekazuje           

i uzyskuje informacje od swojego 

rozmówcy, 
• używając poznanych zwrotów, 

szczegółowo opisuje swoje nawyki 

zakupowe i upodobania, 
• udziela szczegółowych informacji 

na temat upodobań muzycznych          

i wybranego muzyka, 
• zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych                 

i wysłuchanych tekstów. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2 (e-Panel). 
 

Podręcznik: English Class A2, rozdział 3: Going on holiday 
 

OCENA 
 

 

DOPUSZCZAJĄCA 
 

DOSTATECZNA 
 

DOBRA 
 

BARDZO DOBRA 

 

 
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

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. 38–51). 



6 
 

 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. 

 1. wakacje, wycieczki, zwiedzanie 
2. wyjazdy wakacyjne 
3. przedmioty osobiste 
4. krajobraz 
5. środowisko naturalne 
6. czas Past Simple 
7. zwroty z czasownikiem get 

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 

czynności wakacyjne, 
• w bardzo prostych zdaniach opisuje 

wydarzenia z przeszłości, 
• wyraża opinie, uczucia i emocje, 

używając bardzo prostych konstrukcji, 
• używając bardzo prostych struktur        
i korzystając z podręcznika, opisuje 

ulubione miejsca, 

• wzorując się na podręczniku,               

w prostej formie opisuje wybrany park 

narodowy, 
• 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 
• szczegółowo opisuje czynności 

wakacyjne. stosując poznane 

słownictwo i właściwe zwroty, 
• szczegółowo opisuje wydarzenia      

z przeszłości, stosując poznane 
słownictwo i konstrukcje 

gramatyczne, 
• szczegółowo i swobodnie wyraża 

opinie, uczucia i emocje, opisuje 

swoje upodobania, używając 

poznanych konstrukcji, 
• szczegółowo opisuje ulubione 

miejsca, stosuje właściwe 

słownictwo, 
• korzystając z różnych materiałów, 
szczegółowo opisuje wybrany park 

narodowy 
• opisuje swoje upodobania, 
• stosuje właściwy styl wypowiedzi, 
• zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych                 

i wysłuchanych tekstów.  
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3 (e-Panel). 

Podręcznik: English Class A2, rozdział 4: Useful things 
 

OCENA 
 

 

DOPUSZCZAJĄCA 
 

DOSTATECZNA 
 

DOBRA 
 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
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EDUKACYJNYCH 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. 52–65). 

 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. 

 1. korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych 
2. wynalazki 
3. formy spędzania czasu wolnego 
4. wycieczki i zwiedzanie 
5. środki transportu 
6. czas Past Continuous 

7. przysłówki sposobu 
8. czas przeszły z when 

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 

urządzenia techniczne, z których 

najczęściej korzysta, 
• w prostych zdaniach opisuje 

wydarzenia z przeszłości, 
• opisuje upodobania, wyraża opinie, 

uczucia i emocje, używając bardzo 

prostych konstrukcji, 
• opisuje podróż, używając bardzo 
prostych konstrukcji, 
• używając bardzo prostych słów, 

opisuje podróż, którą kiedyś odbył, 
• 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 urządzenia techniczne             

i najnowsze gadżety, uzasadnia 

swój wybór, 
• używając poznanego słownictwa, 

udziela szczegółowych informacji na 

temat wydarzeń z przeszłości, 
• używając bogatego słownictwa, 

opisuje upodobania, uczucia                

i emocje,  
• swobodnie prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę,  
• szczegółowo opisuje podróż, którą 

odbył w przeszłości, uzasadnia swój 

wybór, 
• 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). 

 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziałów 1–4 (e-Panel). 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ROCZNĄ OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ 
ŚRÓDROCZNĄ (ROZDZIAŁY 1 – 4) ORAZ PONIŻSZE (ROZDZIAŁY 5 – 8). 
 

Podręcznik: English Class A2, rozdział 5: Health matters 
 

OCENA 
 

 

DOPUSZCZAJĄCA 
 

DOSTATECZNA 
 

DOBRA 
 

BARDZO DOBRA 

 

 
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

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. 66–79). 

 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. 

 1. samopoczucie 
2. problemy zdrowotne i ich objawy 
3. części ciała 
4. wycieczki 
5. udzielanie porad zdrowotnych 
6. zdrowy tryb życia 
7. rodzaje programów telewizyjnych 
8. czasownik have to 
9. czasownik should do udzielania rad 

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, wzorując się na 

podręczniku, opisuje problemy 

zdrowotne, 
• korzystając z podręcznika, prostymi 

zdaniami opisuje zasady obowiązujące 

w domu i w szkole, 
• korzystając ze zwrotów                        

z podręcznika, uzyskuje i przekazuje 

informacje, 
• korzystając ze zwrotów                     

z podręcznika, opisuje swoje 

samopoczucie, 

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, 
• przekazuje wyczerpujące              

i szczegółowe informacje na temat 

problemów zdrowotnych i sposobów 

radzenia sobie z nimi, 
• udziela szczegółowych informacji 

na temat temat zasad 

obowiązujących w domu i w szkole, 
• swobodnie prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę, uzyskuje i przekazuje 

informacje, 
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• opisuje ulubione programy 

telewizyjne, stosując bardzo 

podstawowe słownictwo, 
• zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych                      

i wysłuchanych tekstów. 
 

 

• samodzielnie i szczegółowo 

opisuje swoje samopoczucie, 
• szczegółowo opisuje programy 

telewizyjne, 
• 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). 
Podręcznik: English Class A2, rozdział 6: Cooking and eating 
 

OCENA 
 

 

DOPUSZCZAJĄCA 
 

DOSTATECZNA 
 

DOBRA 
 

BARDZO DOBRA 

 

 
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

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. 80–93). 

 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. 

 1. produkty spożywcze 

2. posiłki, przygotowanie i podawanie posiłków 
3. naczynia 
4. różne smaki 

5. przepisy kulinarne 
6. twórcy i ich dzieła 
7. czas Present Perfect 
8. pytania i odpowiedzi z ever i never w czasie Present Perfect 
9. język instrukcji 

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 opowiada          

o czynnościach związanych                  

z gotowaniem, 
• korzystając z podręcznika, prostymi 

zdaniami opowiada o wykonywanych 

czynnościach i swoich doświadczeniach 
• korzystając z wyrażeń z podręcznika, 

prowadzi rozmowę, uzyskuje                  

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 

Uczeń: 
• poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 
• wykonuje i wydaje instrukcje        

i polecenia, 
• samodzielnie, swobodnie                 

i szczegółowo opowiada                  

o czynnościach związanych                 

z gotowaniem, 
• szczegółowo opowiada                    

o wykonywanych czynnościach            
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i przekazuje informacje, 
• krótko i prostym językiem opisuje 

ulubione potrawy, 
• wzorując się na podręczniku, 
uzyskuje i przekazuje informacje 

dotyczące ulubionych filmów 
• zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych                   

i wysłuchanych tekstów. 
 
 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 
i swoich doświadczeniach, 
• swobodnie i szczegółowo opisuje 

ulubione potrawy, 
• swobodnie prowadzi rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje szczegółowe 

informacje, 
• szczegółowo opisuje ulubione 

filmy, wypowiada się na temat 

znanych aktorów 
• zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych                 

i wysłuchanych tekstów.  
Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6 (e-Panel). 

Podręcznik: English Class A2, rozdział 7: Where I live 
 

OCENA 
 

 

DOPUSZCZAJĄCA 
 

DOSTATECZNA 
 

DOBRA 
 

BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

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. 94–107). 

 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. 

 1. rodzaje domów, lokalizacje, najbliższa okolica 
2. części domu, pomieszczenia, wyposażenie 
3. formy spędzania czasu wolnego 
4. zasady obowiązujące w domu 
5. spotkania z sąsiadami 
6. tradycyjne i regionalne potrawy 
7. czas Present Continuous do wyrażania planów na przyszłość 
8. czasowniki frazowe 
9. czasowniki must, mustn't, can do wyrażania zasad 

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  

Uczeń: 
• częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 
• w prostych zdaniach opisuje miejsca 

zamieszkania i najbliższą okolicę, 
• w prostych zdaniach udziela 

informacji na temat swoich planów na 

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 

Uczeń: 
• poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 
• wykonuje i wydaje instrukcje        

i polecenia, 
• udziela szczegółowych informacji 

na temat miejsca zamieszkania       
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w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

przyszłość, korzystając z tekstu           

w podręczniku, 
• używając bardzo prostych zwrotów, 

opowiada o zasadach obowiązujących  
w domu, 
• używając bardzo prostych zwrotów, 

opisuje tradycyjne i regionalne potrawy, 
• zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych                   

i wysłuchanych tekstów.  
 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  
Zachowuje poprawność językową 
na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

i najbliższej okolicy, 
• udziela szczegółowych informacji 

na temat swoich planów na 

przyszłość, stosując właściwe 
zwroty i poznane słownictwo, 
• swobodnie prowadzi rozmowę, 

uzyskuje niezbędne informacje, 
• szczegółowo opowiada o zasadach 

obowiązujących w domu, 
• szczegółowo opisuje tradycyjne     

i regionalne potrawy 
• wyraża upodobania, opinie, 

uczucia i emocje, stosując właściwe 
zwroty i podając uzasadnienia 
• zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych             

i wysłuchanych tekstów. 
Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7 (e-Panel). 

Podręcznik; English Class A2, rozdział 8: A happy life 
 

OCENA 
 

 

DOPUSZCZAJĄCA 
 

DOSTATECZNA 
 

DOBRA 
 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

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. 108–121). 

 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. 

 1. ambicje i cele życiowe 
2. spędzanie czasu z innymi ludźmi 
3. konflikty i problemy 
4. dobre maniery 
5. formy spędzania czasu wolnego 
6. czas Future Simple 
7. pytania o podmiot dopełnienie 
8. przewidywania na przyszłość 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. Częściowo 

Uczeń: 
• częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

Rozumie większość tekstu               

i komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

Uczeń: 
• poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 
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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. 

• posługując się poznanymi zwrotami, 

w prostych zdaniach przedstawia swoje 

ambicje i cele życiowe, 
• posługując się prostymi zwrotami, 
opowiada o przewidywaniach na 

przyszłość, 
• korzystając z podręcznika i używając 

bardzo prostego słownictwa, wyraża 

plany na przyszłość, 
• używając prostych zdań i korzystając 

ze schematu z podręcznika, opowiada   

o zasadach dobrego zachowania, 
• wyraża opinie, uczucia i emocje, 
używając prostych konstrukcji, 
• zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych                   

i wysłuchanych tekstów.  
  
 

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. 

• wykonuje i wydaje instrukcje        

i polecenia, 
• szczegółowo przedstawia swoje 

ambicje i cele życiowe, uzasadniając 
swój wybór, 
• szczegółowo opisuje 

przewidywania na przyszłość, 

wyraża opinie na ich temat, 
• udziela szczegółowych informacji 

na temat planów na przyszłość, 

używa poznane słownictwo             

 i właściwe konstrukcje, 
• używając właściwych konstrukcji, 
szczegółowo opowiada o zasadach 

dobrego zachowania, 
• wyraża szczegółowe opinie, 

uczucia i emocje, pyta o opinie 

innych, proponuje i zachęca, 
• swobodnie prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę, 
• zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych                
i wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test końcoworoczny (e-Panel). 
 


