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Moduł 1 
 
ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter, podstawowe uczucia i emocje 
- zna podstawowe nazwy ubrań, czynności związanych z hobby, wykonywanych w czasie wolnym  
- z pomocą nauczyciela potrafi w prosty sposób opisać ludzi 
- potrafi w bardzo prosty sposób zadać i odpowiedzieć na pytania dotyczące danych osobowych 
- bardzo prostymi zdaniami opowiada o  swoich zainteresowaniach, uczuciach, do jakiego klubu  
  chciałby należeć i dlaczego. 
- w niewielkim stopniu rozumie nagrania i częściowo poprawnie wykonać zadania. 
  (np. dobiera osobę do rodzaju ubrania lub opisu) 
- w bardzo niewielkim stopniu rozumie teksty i tylko częściowo potrafi wykonać zadania  
   na czytanie ze zrozumieniem 
- w niewielkim stopniu  potrafi poprawnie dobrać pytania do podanych odpowiedzi 
- w bardzo niewielkim stopniu uzupełnia popranie luki w dialogu podanymi wyrazami 
- z pomocą nauczyciela potrafi częściowo wybrać właściwy imiesłów 
- w niewielkim stopniu  poprawnie przyporządkowuje wyrazy do podanych nagłówków, wypełnia  
  formularz, dobiera przymiotniki o przeciwnych znaczeniach, uzupełnia zdania podanymi 
   wyrazami i wyrażeniami 
- w bardzo  prosty sposób  popełniając błędy i stosując ubogie słownictwo potrafi napisać email. 
- potrafi odmienić czasowniki „to be” i „ to have got” 
- potrafi wymienić wszystkie formy zaimków osobowych 
- zna niektóre zaimki dzierżawcze i formy dzierżawcze 
- zna niektóre przysłówki częstotliwości 
- w niewielkim stopniu zna zasady użycia i tworzenia zdań w czasach Present Simple i Present Continuous. 
- w niewielkim stopniu zna różnice w znaczeniu i stosowaniu tych czasów 
- w niewielkim stopniu zna i stosuje poprawną kolejność w zdaniu, zna zasady stopniowania 
   i częściowo potrafi poprawnie uzupełnić zdania odpowiednią formą przymiotnika 
- w niewielkim stopniu zna zasady tworzenia przysłówków i uzupełnia zdania przysłówkami 
 
 
ocena dostateczna 
- Uczeń : 
- zna przynajmniej połowę wyrazów i zwrotów opisujących wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, 
  uczucia i emocje, nazwy ubrań, zainteresowań i czynności wykonywanych w czasie wolnym 
- częściowo poprawnie potrafi opisać osobę 
- częściowo poprawnie potrafi zadać i odpowiedzieć na pytania dotyczące danych osobowych 
- częściowo poprawnie opowiada o swoich zainteresowaniach 
- rozumie ogólnie nagrania i potrafi częściowo samodzielnie poprawnie wykonać zadania 
- rozumie ogólnie teksty i potrafi częściowo poprawnie wykonać zadania na czytanie ze 
  zrozumieniem. 
- częściowo poprawnie dobiera pytania do podanych odpowiedzi 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami 
- częściowo poprawnie przyporządkowuje wyrazy do podanych nagłówków 
- częściowo poprawnie uzupełnia tabelkę wyrazami służącymi do opisu, wypełnia formularz  
  danymi osobowymi, przyporządkowuje nazwy zainteresowań do danej kategorii 
- częściowo poprawnie potrafi napisać email 
- częściowo poprawnie opowiada i swoim wyborze klubu i uzasadnia ten wybór 



- potrafi napisać kilka prostych zdań do którego klubu internetowego by dołączył i dlaczego 
- potrafi odmienić czasowniki” to be” i „ to have got” i stosuje te formy we wszystkich typach zdań 
- zna wszystkie formy zaimków osobowych i częściowo poprawnie uzupełnia nimi zdania 
- w większości zna zaimki i formy dzierżawcze i uzupełnia nimi zdania popełniając nieliczne  
   błędy 
- zna większość przysłówków częstotliwości. 
- częściowo zna zasady tworzenia i zastosowania czasów Present Simple i Present Continuous 
- częściowo poprawnie uzupełnia zdania i wypowiada się stosując czasy Present Simlple i Present 
   Continuous 
- częściowo zna różnice w znaczeniu i stosowaniu tych czasów 
- zna i częściowo poprawnie stosuje właściwą kolejność przymiotników w zdaniu 
- zna zasady tworzenia przysłówków i częściowo poprawnie uzupełnia zdania przysłówkami 
  utworzonymi od przymiotników 
 
 
 
ocena dobra 
Uczeń: 
- zna i stosuje większość wyrazów i zwrotów opisujących wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, 
   nazwy ubrań, zainteresowań i czynności wykonywanych w czasie wolnym 
- w większości poprawnie opisuje osoby 
- w większości poprawnie opisuje jak się ubiera, rozmawia na temat rodziny i znajomych 
- w większości poprawnie opowiada co go ostatnio zasmuciło, przestraszyło, ucieszyło 
- w większości poprawnie zadaje i odpowiada na pytania dotyczące danych osobowych 
- w większości poprawnie opowiada o swoich zainteresowaniach 
- w większości poprawnie rozumie nagrania i wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w większości poprawnie rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- w większości poprawnie dobiera pytania do podanych odpowiedzi. Uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami 
- w większości poprawnie przyporządkowuje wyrazy do podanych nagłówków, uzupełnia tabelkę wyrazami służącymi 
  do opisu, wypełnia dane osobowe w formularzu, dobiera przymiotniki o przeciwnym znaczeniu, przyporządkowuje  
  nazwy zainteresowań do odpowiednie kategorii 
- potrafi samodzielnie i w większości poprawnie napisać email, stosuje w miarę urozmaicone słownictwo i konstrukcje  
  zdaniowe 
- w większości poprawnie opowiada do jakiego klubu chciałby się zapisać i uzasadnia swój wybór 
- opowiada o swoim wyborze klubu internetowego 
- popełniając tylko nieliczne błędy pisze kilka zdań na temat wybranego klubu internetowego 
- poprawnie posługuję się czasownikami” to be” i „ to have got” we wszystkich typach  zdań 
- zna i w dużej mierze poprawnie stosuje wszystkie formy zamków osobowych w funkcji podmiotu i dopełnienia 
- zna i w większości poprawnie stosuje zaimki i formy dzierżawcze 
- zna i w większości poprawnie stosuje przymiotniki częstotliwości, czasy Present Simple i Present Continuous dla 
  wyrażenia czynności w terażniejszości 
- w większości zna różnice w znaczeniu i stosowaniu czasów Present Simple i Present Continuous 
- zna i w dużej mierze stosuje poprawną kolejność przymiotników z zdaniu 
- zna zasady stopniowania i w większości poprawnie je stosuje 
- zna zasady tworzenia przysłówków i w dużej mierze poprawnie uzupełnia zdania przysłówkami utworzonymi od  
  przymiotników 
 
 
ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- zna i stosuje wszystkie wyrazy i zwroty opisujące wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, nazwy  
   ubrań, zainteresowań i czynności wykonywanych w czasie wolnym 
- poprawnie opisuje ilustrację przedstawiającą osobę 
- poprawnie zadaje i odpowiada na pytania dotyczące danych osobowych 
- poprawnie opowiada o swoich zainteresowaniach 
- bez popełniania błędów rozmawia na temat swojej rodziny i znajomych, 
- bezbłędnie opisuje jak najczęściej się ubiera w określonej porze roku i okazji 
- poprawnie opowiada o swoich emocjach 
- szczegółowo rozumie nagrania i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- szczegółowo rozumie teksty i poprawnie wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera pytania do podanych odpowiedzi  
- poprawnie uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami 



- poprawnie przyporządkowuje wyrazy do podanych nagłówków, wypełnia tabelkę, uzupełnia formularz danymi 
   osobowymi, dobiera przymiotniki o przeciwnym znaczeniu, przyporządkowuje nazwy zainteresowań do  
   odpowiedniej kategorii i uzupełnia zdania podanymi wyrazami i wyrażeniami 
- popranie pisze email stosując różnorodne słownictwo i konstrukcje zdaniowe. 
- poprawnie opowiada  i pisze do jakich klubów chciałby dołączyć i uzasadnia swój wybór 
- potrafi opisać pozytywnego i negatywnego bohatera opowiadania lub powieści 
- poprawnie posługuje się czasownikami „ to be” i „ to have got”  
- zna i  poprawnie stosuje wszystkie formy zamków osobowych w funkcji podmiotu i dopełnienia 
- zna i poprawnie stosuje zaimki i formy dzierżawcze 
- zna i poprawnie stosuje przymiotniki częstotliwości, czasy Present Simple i Present Continuous dla 
  wyrażenia czynności w terażniejszości 
- zna różnice w znaczeniu i stosowaniu czasów Present Simple i Present Continuous 
- zna i  stosuje poprawną kolejność przymiotników z zdaniu 
- zna zasady stopniowania i poprawnie je stosuje 
- zna zasady tworzenia przysłówków i w poprawnie uzupełnia zdania przysłówkami utworzonymi od  
  przymiotników 
 
ocena celująca 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
systematycznie dba o rozwój własnych kompetencji językowych na przykład rozwiązując testy i wykonując zadania  
pisemne i ustne na przynajmniej 95%. 
 
 
 
 
 
Moduł 2 
 
ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- zna podstawowe wyrazy i zwroty opisujące rodzaje domów, pomieszczenia, meble, prace domowe oraz urządzenia  
   używane w domu 
- w bardzo prosty sposób opisuje ilustracje przestawiające różne miejsca w mieście i pomieszczenia używając   
  przyimków miejsca 
- odpowiada na  pytania dotyczące domu , mieszkania, pokoju i prac jakie wykonuje on i jego rodzina w domu stosując 
bardzo proste zdania 
- w bardzo niewielkim stopniu rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w  bardzo niewielkim stopniu rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
-w niewielkim stopniu uzupełnia luki podanymi słowami 
- potrafi bardzo prostym zdaniem powiedzieć gdzie chciałby mieszkać 
- podpisuje ilustracje typów budynków, pomieszczeń i wyposażenie 
- potrafi bardzo prostymi zdaniami napisać o miejscu gdzie chciałby mieszkać 
- zna określniki some/ any i kiedy się ich stosuje oraz uzupełnia nimi bardzo proste zdania. 
- zna przyimki czasu i kierunku 
- zna zasady tworzenia czasów Past Simple i Past Continuous i różnice w ich użyciu 
- potrafi uzupełnić zdania formami czasu Past Simple i Past Continuous 
- wypowiada się bardzo prostymi zdaniami stosując te czasy 
 
ocena dostateczna 
Uczeń: 
- zna przynajmniej połowę  wyrazów i zwrotów które opisują rodzaje domów, pomieszczenia, meble, prace domowe 
oraz urządzenia  używane w domu 
- w  prosty sposób opisuje i porównuje ilustracje przestawiające różne miejsca w mieście i pomieszczenia używając   
  przyimków miejsca 
- odpowiada na  pytania dotyczące domu , mieszkania, pokoju i prac jakie wykonuje on i jego rodzina w domu stosując  
prostych zdania  
- częściowo poprawnie dobiera pytania do podanych odpowiedzi 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami 
- w  ogólnie rozumie teksty i częściowo poprawnie wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
-  dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości odpowiedź 



-  uzupełnia luki podanymi słowami  
- potrafi prostym zdaniem powiedzieć gdzie chciałby mieszkać i dlaczego 
- podpisuje ilustracje typów budynków, pomieszczeń i wyposażenie, otoczenia 
- potrafi  prostymi zdaniami napisać email o miejscu gdzie chciałby mieszkać 
- częściowo poprawnie dopasowuje do siebie części wyrażeń 
- częściowo poprawnie opowiada  na pytania jak uchronić swój dom przed włamaniem 
- potrafi zastosować konstrukcję there is/ are oraz podstawowe przyimki miejsca 
- zna określniki some/ any i wie  kiedy się ich stosuje oraz uzupełnia nimi proste zdania. 
- zna zasady tworzenia czasów Past Simple i Past Continuous i różnice w ich użyciu 
- potrafi uzupełnić zdania formami czasu Past Simple I Past Continuous 
- wypowiada się  prostymi zdaniami stosując te czasy 
- zna i stosuje podstawowe przyimki czasu i kierunku oraz częściowo poprawnie uzupełnia nimi zdania 
- częściowo poprawnie potrafi sparafrazować podane zdania 
 
 
 
ocena dobra 
Uczeń: 
- zna większość  wyrazów i zwrotów które opisują rodzaje domów, pomieszczenia, meble, prace domowe oraz 
urządzenia  używane w domu 
- w  poprawnie opisuje i porównuje ilustracje przestawiające różne miejsca w mieście i pomieszczenia używając   
  przyimków miejsca 
- odpowiada na  pytania dotyczące domu , mieszkania, pokoju i prac jakie wykonuje on i jego rodzina w domu stosując  
prostych zdania  
- opisuje miejsce spędzenia wakacji 
-  poprawnie dobiera pytania do podanych odpowiedzi 
-  poprawnie uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami 
- w  większości rozumie teksty i poprawnie wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
-  dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości odpowiedź 
-  uzupełnia luki podanymi słowami  
- potrafi opowiedzieć gdzie chciałby mieszkać i dlaczego 
- podpisuje ilustracje typów budynków, pomieszczeń i wyposażenie, otoczenia 
- potrafi  napisać email o miejscu gdzie chciałby mieszkać 
- w większości poprawnie opowiada o tym jak uchronić swój dom przed włamaniem 
- poprawnie stosuje konstrukcję there is/ are oraz przyimki miejsca 
- zna określniki some/ any i wie  kiedy się ich stosuje i większości poprawnie uzupełnia nimi zdania 
- zna zasady tworzenia czasów Past Simple i Past Continuous i różnice w ich użyciu 
- potrafi uzupełnić zdania formami czasu Past Simple i Past Continuous 
- poprawnie wypowiada się stosując te czasy 
- zna i stosuje przyimki czasu i kierunku oraz poprawnie uzupełnia nimi zdania 
- potrafi wypowiadać się stosując te czasy 
- w większości poprawnie potrafi sparafrazować podane zdania 
 
ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- zna i stosuje wszystkie  wyrazów i zwrotów które opisują rodzaje domów, pomieszczenia, meble, prace domowe oraz 
urządzenia  używane w domu 
- poprawnie opisuje i porównuje ilustracje przestawiające różne miejsca w mieście i pomieszczenia używając   
  wszystkich poznanych przyimków miejsca 
- odpowiada na  pytania dotyczące domu , mieszkania, pokoju i prac jakie wykonuje on i jego rodzina w domu stosując  
prostych zdania używając bogatego słownictwa 
- opisuje miejsce spędzenia wakacji  
-  poprawnie dobiera pytania do podanych odpowiedzi 
-  poprawnie uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami 
- szczegółowo rozumie teksty i poprawnie wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
-  dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości odpowiedź 
-  bezbłędnie uzupełnia luki podanymi słowami  
- potrafi opowiedzieć gdzie chciałby mieszkać i dlaczego 
- podpisuje ilustracje typów budynków, pomieszczeń i wyposażenie, otoczenia 
- potrafi  napisać email o miejscu gdzie chciałby mieszkać stosując różnorodne słownictwo i złożone konstrukcje 
zdaniowe 
- swobodnie wypowiada się  o tym jak uchronić swój dom przed włamaniem 



- bezbłędnie stosuje konstrukcję there is/ are oraz wszystkie poznane przyimki miejsca 
- zna określniki some/ any i wie  kiedy się ich stosuje i większości poprawnie uzupełnia nimi zdania 
- zna zasady tworzenia czasów Past Simple i Past Continuous i różnice w ich użyciu 
- potrafi uzupełnić zdania formami czasu Past Simple i Past Continuous 
- swobodnie wypowiada się stosując te czasy 
- zna i stosuje wszystkie przyimki czasu i kierunku oraz poprawnie uzupełnia nimi zdania 
- potrafi wypowiadać się stosując te czasy 
- w poprawnie potrafi sparafrazować podane zdania 
 
ocena celująca 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
systematycznie dba o rozwój własnych kompetencji językowych na przykład rozwiązując testy i wykonując zadania  
pisemne i ustne na przynajmniej 95%. 
 
 
 
Moduł 3 
 
ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących rodzaje szkół, nazwy przedmiotów nauczania, przyborów i 
pomieszczeń szkolnych  oraz zwrotów związanych z życiem szkolnym 
- w bardzo prosty sposób opowiada o ulubionym przedmiocie szkolnym, typowym dniu szkolnym, 
  kolegach ze szkoły 
- w bardzo niewielkim stopniu rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w  bardzo niewielkim stopniu rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
- w niewielkim stopniu uzupełnia luki podanymi słowami 
- dobiera nazwy przedmiotów nauczania do ich opisów, dobiera nazwy przyborów do ich definicji 
- potrafi wyszukać niektóre synonimy wyrazów/ wyrażeń 
- bardzo prostymi zdaniami podaje niektóre różnice pomiędzy systemem edukacji w Polsce  
   i Wielkiej Brytanii 
- prosto odpowiada na pytanie o zajęcia pozalekcyjne w których chciałby uczestniczyć 
- podpisuje ilustracje nazwami przedmiotów 
- przyporządkowuje nazwy miejsc do odpowiedniej kategorii 
- podaje dwa powody za i przeciw wyjazdowi na obóz e- camp. 
- zna podstawowe liczebniki główne i porządkowe 
- zna zasady tworzenia i zdań w czasie Present Perfect i użycia tego czasu 
- częściowo poprawnie uzupełnia proste zdania stosując ten czas 
- zna podstawowe różnice w znaczeniu i użyciu czasów Present Perfect i Past Simple 
 
 
ocena dostateczna 
Uczeń: 
- zna przynajmniej połowę wyrazów i zwrotów opisujących rodzaje szkół, nazwy przedmiotów nauczania, przyborów i 
pomieszczeń szkolnych  oraz zwrotów związanych z życiem szkolnym 
- w  prosty sposób opowiada o ulubionym przedmiocie szkolnym, typowym dniu szkolnym, 
  kolegach ze szkoły 
- w częściowo rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w  ogólnie  rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dobiera nazwy przedmiotów nauczania do ich opisów, dobiera nazwy przyborów do ich definicji 
- potrafi wyszukać przynajmniej połowę synonimów wyrazów/ wyrażeń 
- prostymi zdaniami podaje niektóre różnice pomiędzy systemem edukacji w Polsce  
   i Wielkiej Brytanii 
- odpowiada na pytania związane z zajęciami pozalekcyjnymi w których chciałby uczestniczyć 
- podpisuje ilustracje nazwami przedmiotów 
- przyporządkowuje nazwy miejsc do odpowiedniej kategorii 



- podaje dwa powody za i przeciw wyjazdowi na obóz e- camp. 
- zna podstawowe liczebniki główne i porządkowe i potrafi je zastosować w zdaniach 
- zna zasady tworzenia i zdań w czasie Present Perfect i użycia tego czasu 
- częściowo poprawnie uzupełnia zdania stosując ten czas 
- zna  różnice w znaczeniu i użyciu czasów Present Perfect i Past Simple 
- prostymi zdaniami potrafi przedstawić swój wybór klubu 
- częściowo poprawnie potrafi napisać kilka zdań na tematy związane ze szkołą 
- częściowo poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
 
ocena dobra 
Uczeń: 
- zna większość wyrazów i zwrotów opisujących rodzaje szkół, nazwy przedmiotów nauczania, przyborów i 
pomieszczeń szkolnych  oraz zwrotów związanych z życiem szkolnym 
- opowiada o ulubionym przedmiocie szkolnym, typowym dniu szkolnym, kolegach ze szkoły 
- w większości rozumie i  poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w  większości  rozumie teksty i poprawnie wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
-  poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dobiera nazwy przedmiotów nauczania do ich opisów, dobiera nazwy przyborów do ich definicji 
- potrafi wyszukać większość synonimów wyrazów/ wyrażeń 
-  podaje kilka różnic pomiędzy systemem edukacji w Polsce i Wielkiej Brytanii 
- poprawnie odpowiada na pytania związane z zajęciami pozalekcyjnymi w których chciałby uczestniczyć 
- podpisuje ilustracje nazwami przedmiotów 
- przyporządkowuje nazwy miejsc do odpowiedniej kategorii 
- podaje kilka powodów za i przeciw wyjazdowi na obóz e- camp. 
- zna liczebniki główne i porządkowe i potrafi je zastosować w zdaniach 
- zna zasady tworzenia i zdań w czasie Present Perfect i użycia tego czasu we wszystkich typach zdań 
- w większości poprawnie uzupełnia zdania stosując ten czas 
- zna  różnice w znaczeniu i użyciu czasów Present Perfect i Past Simple 
-  potrafi przedstawić swój wybór klubu 
- w większości  poprawnie potrafi napisać kilka zdań na tematy związane ze szkołą 
- w większości poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
 
ocena bardzo dobra 
- zna i stosuje wszystkie wyrazy i zwroty opisujące rodzaje szkół, nazwy przedmiotów nauczania, przyborów i 
pomieszczeń szkolnych  oraz zwrotów związanych z życiem szkolnym 
- opowiada o ulubionym przedmiocie szkolnym, typowym dniu szkolnym, kolegach ze szkoły stosująć różnorodne 
słownictwo 
- szczegółowo rozumie i  poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- szczegółowo rozumie teksty i poprawnie wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- bezbłędnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
-  poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dobiera nazwy przedmiotów nauczania do ich opisów, dobiera nazwy przyborów do ich definicji 
- potrafi wyszukać wszystkie synonimy wyrazów/ wyrażeń 
-  podaje kilka różnic pomiędzy systemem edukacji w Polsce i Wielkiej Brytanii 
- poprawnie odpowiada na pytania związane z zajęciami pozalekcyjnymi w których chciałby uczestniczyć 
- podpisuje ilustracje nazwami przedmiotów 
- przyporządkowuje nazwy miejsc do odpowiedniej kategorii 
- podaje swoje argumenty za i przeciw uczestniczeniu w obozie e- camp 
- zna wszystkie liczebniki główne i porządkowe i potrafi je zastosować w zdaniach 
- zna zasady tworzenia i zdań w czasie Present Perfect i wszystkie poznane zasady użycia tego czasu we wszystkich 
   typach zdań 
- w poprawnie uzupełnia zdania stosując ten czas 
- zna  wszystkie poznane różnice w znaczeniu i użyciu czasów Present Perfect i Past Simple 
-  potrafi przedstawić i uzasadnić swój wybór klubu 
- w  poprawnie potrafi napisać teksty na tematy związane ze szkołą 
- poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 



ocena celująca 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
systematycznie dba o rozwój własnych kompetencji językowych na przykład rozwiązując testy i wykonując zadania  
pisemne i ustne na przynajmniej 95%. 
 
 
Moduł 4  
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- zna podstawowe wyrazy i zwroty związane z nazwami zawodów, miejsc pracy cechami  potrzebnymi  do 
   wykonywania zawodów, warunkami pracy i zatrudnieniem  
- w bardzo prosty sposób opisuje wybrane zawody 
- bardzo prostymi zdaniami opowiada o zawodach swoich rodziców 
- odpowiada na proste pytania dotyczące zawodów i miejsc pracy 
- potrafi utworzyć podstawowe nazwy zawodów od czasowników 
- w bardzo niewielkim stopniu rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w  bardzo niewielkim stopniu rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
- w niewielkim stopniu uzupełnia luki podanymi słowami 
- dobiera niektóre zawody do czynności związanych z ich wykonywaniem 
- odgaduje niektóre zawody na podstawie przeczytanych opisów 
- odpowiada w bardzo prosty sposób na pytanie jaki zawód chciałby wykonywać  
- uzupełnia diagramy czasownikami: be/ get/ have 
- pisze email o pracy stosując bardzo proste konstrukcje zdaniowe i ubogie słownictwo 
- zna zasady tworzenia i użycia czasu Future Simple oraz uzupełnia proste zdania formami tego czasu. 
- zna zastosowanie i formy  konstrukcji i  „be going to” i czasu Present Continuous dla wyrażenia przyszłości 
- zna zasady tworzenia liczby mnogiej i potrafi utworzyć niektóre nieregularne formy 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
- zna przynajmniej połowę poznanych wyrazów i zwrotów związanych z nazwami zawodów, miejsc pracy cechami 
    potrzebnymi  do wykonywania zawodów, warunkami pracy i zatrudnieniem  
- w prosty sposób opisuje wybrane zawody 
-  prostymi zdaniami opowiada o zawodach swoich rodziców 
- odpowiada na pytania dotyczące zawodów i miejsc pracy 
- potrafi utworzyć większości nazwy zawodów od czasowników 
- częściowo rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- częściowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
- uzupełnia luki podanymi słowami 
- dobiera większość zawody do czynności związanych z ich wykonywaniem 
- odgaduje większość zawodów na podstawie przeczytanych opisów 
- odpowiada w prosty sposób na pytania o zawód chciałby wykonywać i dlaczego 
- uzupełnia diagramy czasownikami: be/ get/ have 
- pisze email o pracy stosując proste konstrukcje zdaniowe 
- zna zasady tworzenia i użycia czasu Future Simple oraz uzupełnia częściowo poprawnie wszystkie typy zdań w tym  
   czasie 
- zna zastosowanie i formy  konstrukcji i  „be going to” i czasu Present Continuous dla wyrażenia przyszłości 
- tworzy proste zdania z użyciem tych konstrukcji 
- zna zasady tworzenia liczby mnogiej i potrafi utworzyć niektóre nieregularne formy 
- tworzy i stosuje niektóre kolokacje z słowami work i job 
- częściowo poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
 
 
 
 
Ocena dobra 



Uczeń: 
 - zna i stosuje większość  poznanych wyrazów i zwrotów związanych z nazwami zawodów, miejsc pracy cechami 
    potrzebnymi  do wykonywania zawodów, warunkami pracy i zatrudnieniem  
- opisuje wybrane zawody 
- opowiada o zawodach swoich rodziców 
- odpowiada na pytania dotyczące zawodów i miejsc pracy 
- potrafi utworzyć  nazwy zawodów od czasowników 
- w większości  rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w większości rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
- uzupełnia luki podanymi słowami 
- dobiera zawody do czynności związanych z ich wykonywaniem 
- odgaduje zawody na podstawie przeczytanych opisów 
- odpowiada na pytania o zawód chciałby wykonywać i dlaczego 
- uzupełnia diagramy czasownikami: be/ get/ have 
- pisze email o pracy stosując różnorodne konstrukcje zdaniowe 
- zna zasady tworzenia i użycia czasu Future Simple oraz uzupełnia w większości poprawnie wszystkie typy zdań  
   w tym czasie 
- zna zastosowanie i formy  konstrukcji i  „be going to” i czasu Present Continuous dla wyrażenia przyszłości 
- tworzy  zdania z użyciem tych konstrukcji 
- zna zasady tworzenia liczby mnogiej i potrafi utworzyć nieregularne formy 
- tworzy i stosuje poznane kolokacje z słowami work i job 
- w większości  poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
  
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
 - zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty związane z nazwami zawodów, miejsc pracy cechami 
    potrzebnymi  do wykonywania zawodów, warunkami pracy i zatrudnieniem  
- opisuje wybrane zawody stosując  
- opowiada o zawodach swoich rodziców 
- odpowiada na pytania dotyczące zawodów i miejsc pracy 
- potrafi utworzyć  nazwy zawodów od czasowników 
- szczegółowo  rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- szczegółowo i rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- bezbłędnie dobiera dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
- uzupełnia luki podanymi słowami 
- dobiera zawody do czynności związanych z ich wykonywaniem 
- odgaduje zawody na podstawie przeczytanych opisów 
- odpowiada na pytania o zawód chciałby wykonywać i dlaczego 
- uzupełnia diagramy czasownikami: be/ get/ have 
- pisze ogłoszenie o pracę 
- pisze email o pracy stosując różnorodne konstrukcje zdaniowe i bogate słownictwo 
- dobiera wyrazy w celu utworzenia wyrażeń 
- zna zasady tworzenia i użycia czasu Future Simple oraz uzupełnia poprawnie wszystkie typy zdań  
   w tym czasie 
- zna zastosowanie i formy  konstrukcji i  „be going to” i czasu Present Continuous dla wyrażenia przyszłości 
- tworzy  zdania z użyciem tych konstrukcji 
- zna zasady tworzenia liczby mnogiej i potrafi utworzyć nieregularne formy 
- tworzy i stosuje poznane kolokacje z słowami work i job 
- poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
  
ocena celująca 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
systematycznie dba o rozwój własnych kompetencji językowych na przykład rozwiązując testy i wykonując zadania  
pisemne i ustne na przynajmniej 95%. 
 
 
 
Moduł 5  



 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów związanych z członkami rodziny, relacjami w rodzinie, etapami w życiu, 
  świętami, uroczystościami czynnościami rutynowymi i wykonywanymi w czasie wolnym 
- w bardzo prosty sposób opisuje swoją rodzinę, ilustrację przedstawiającą drzewo genealogiczne 
- w bardzo niewielkim stopniu rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w  bardzo niewielkim stopniu rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
- w niewielkim stopniu uzupełnia luki podanymi słowami 
- dopasowuje wyrazy do ich definicji 
- dopasowuje życzenia do niektórych okoliczności 
- w bardzo prostymi zdaniami opowiada o swoim typowym dniu i o swoich urodzinach, formach spędzenia wolnego 
   czasu 
- tworzy kilka kolokacji z użyciem czasowników: do, make, have 
- pisze kilka bardzo prostych zdań o swoich urodzinach 
- zna formy i podstawowe różnice w znaczeniu i użyciu czasowników modalnych 
- uzupełnia tymi formami proste zdania 
- zna zasady tworzenia form i użycia trybu rozkazujacego 
- tworzy tryb warunkowy 
- zna i częściowo poprawnie uzupełnia zdania zwrotami let's i shall 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
- zna przynajmniej połowę  wyrazów i zwrotów związanych z członkami rodziny, relacjami w rodzinie, etapami w 
życiu,świętami, uroczystościami czynnościami rutynowymi i wykonywanymi w czasie wolnym 
- w  prosty sposób opisuje swoją rodzinę, ilustrację przedstawiającą drzewo genealogiczne 
- częściowo rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- częściowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dopasowuje wyrazy do ich definicji 
- dopasowuje życzenia do okoliczności 
-  prostymi zdaniami opowiada o swoim typowym dniu i o swoich urodzinach, formach spędzenia wolnego 
   czasu 
- tworzy wiele poznanych kolokacji z użyciem czasowników: do, make, have 
- pisze kilka  prostych zdań o swoich urodzinach i innych uroczystościach w rodzinie 
- zna formy i różnice w znaczeniu i użyciu czasowników modalnych 
- uzupełnia tymi formami wszystkie typy zdań zdania 
- zna zasady tworzenia form i użycia trybu rozkazującego 
- tworzy tryb warunkowy  
- zna i większości poprawnie uzupełnia zdania zwrotami let's i shall 
- prostymi zdaniami pisze email o wizycie kolegi/ koleżanki z Niemiec 
- częściowo poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
Ocena dobra 
Uczeń: 
- zna  i stosuje większość  wyrazów i zwrotów związanych z członkami rodziny, relacjami w rodzinie, etapami w 
życiu,świętami, uroczystościami czynnościami rutynowymi i wykonywanymi w czasie wolnym 
- opisuje swoją rodzinę, ilustrację przedstawiającą drzewo genealogiczne 
- w większości rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w większości rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
- poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dopasowuje wyrazy do ich definicji 
- dopasowuje życzenia do okoliczności 
- opowiada o swoim typowym dniu i o swoich urodzinach, formach spędzenia wolnego i czasu 
- opowiada o swoim ulubionym święcie i uzasadnia  
- tworzy wiele poznanych kolokacji z użyciem czasowników: do, make, have 



- pisze o swoich urodzinach i innych uroczystościach w rodzinie 
- zna formy i różnice w znaczeniu i użyciu czasowników modalnych 
- uzupełnia tymi formami wszystkie typy zdań zdania 
- zna zasady tworzenia form i użycia trybu rozkazującego 
- tworzy tryb rozkazujący w zdaniach  
- zna i poprawnie uzupełnia zdania zwrotami let's i shall 
- pisze email o wizycie kolegi/ koleżanki z Niemiec 
- w większości poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- zna  i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty związanych z członkami rodziny, relacjami w rodzinie, etapami w 
życiu,świętami, uroczystościami czynnościami rutynowymi i wykonywanymi w czasie wolnym 
- swobodnie opisuje swoją rodzinę, ilustrację przedstawiającą drzewo genealogiczne 
- szczegółowo rozumie i  poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- szczegółowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- bezbłędnie poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
- poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dopasowuje wyrazy do ich definicji 
- dopasowuje życzenia do okoliczności 
- opowiada o swoim typowym dniu i o swoich urodzinach, formach spędzenia wolnego i czasu stosując urozmaicone 
   słownictwo 
- opowiada o swoich ulubionych świętach i uzasadnia  
- tworzy wszystkie poznane kolokacje z użyciem czasowników: do, make, have 
- pisze o swoich urodzinach i innych uroczystościach w rodzinie 
- zna formy i różnice w znaczeniu i użyciu czasowników modalnych 
- uzupełnia tymi formami wszystkie typy zdań zdania 
- zna zasady tworzenia form i użycia trybu rozkazującego 
- tworzy tryb rozkazujący w zdaniach  
- zna i poprawnie uzupełnia zdania zwrotami let's i shall 
- pisze email o wizycie kolegi/ koleżanki z Niemiec 
- poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
ocena celująca 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
systematycznie dba o rozwój własnych kompetencji językowych na przykład rozwiązując testy i wykonując zadania  
pisemne i ustne na przynajmniej 95%. 
 
 
 
Moduł 6 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów dotyczących tematu jedzenia, napojów, przepisów kulinarnych, 
  przyborów kuchennych, lokali gastronomicznych, czynnościami wykonywanymi w trakcie przygotowania posiłków 
- w bardzo niewielkim stopniu rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w  bardzo niewielkim stopniu rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
- w niewielkim stopniu uzupełnia luki podanymi słowami 
- dopasowuje nazwy przyborów do odpowiednich czynności 
- częściowo uzupełnia dialog wybierając jedną z dwóch opcji 
- bardzo prostymi zdaniami potrafi opowiedzieć co lubi jeść, a czego nie lubi 
- prostym zdaniem odpowiada na pytanie o ulubiony lokal i potrawach tam serwowanych 
- potrafi wymienić w języku angielskim trzy tradycyjne polskie potrawy 
- wymienia kilka składników swojej ulubionej potrawy 
- bardzo prostymi zdaniami  zamawia posiłek w restauracji 
- przyporządkowuje nazwy artykułów spożywczych do odpowiednich kategorii 
- dopasowuje niektóre nagłówki do artykułów 
- pisze email o przyjęciu urodzinowym stosując bardzo proste konstrukcje zdaniowe i ubogie słownictwo 



- potrafi wyszukać ogólne informacje w tekście na temat odżywiania się 
- zna zasady dotyczące rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych  oraz w niewielkim stopniu potrafi je stosować  
- zna  niektóre i częściowo poprawnie potrafi uzupełnić zdania za pomocą określników: some, any/ no oraz  
   wyrażeń: a lot of, lots of, much, many, how much, how many, too much, too many, (a) few, (a) little. 
 
 
Ocena dostateczna: 
Uczeń: 
- zna i stosuje przynajmniej połowę podstawowych wyrazów i zwrotów dotyczących tematu jedzenia, napojów, 
 przepisów 
   kulinarnych,  przyborów kuchennych, lokali gastronomicznych, czynnościami wykonywanymi w trakcie 
   przygotowania posiłków 
- częściowo rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- częściowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dopasowuje nazwy przyborów do odpowiednich czynności, 
- dopasowuje nazwy miejsc gastronomicznych do ich definicji 
- dobiera wyrazy do utworzenia podstawowych kolokacji 
- częściowo uzupełnia dialog wybierając jedną z dwóch opcji 
- prostymi zdaniami  potrafi opowiedzieć co lubi jeść, a czego nie lubi 
- prostymi zdaniami opowiada do czego służą przybory kuchenne 
- wymienia ulubioną potrawę i składniki potrzebne do jej przyrządzenia 
- odpowiada na pytanie o ulubiony lokal i potrawach tam serwowanych 
- potrafi wymienić w języku angielskim kilka tradycyjnych polskich potraw 
- prostymi zdaniami  zamawia posiłek w restauracji 
- przyporządkowuje nazwy artykułów spożywczych do odpowiednich kategorii 
- dopasowuje częściowo poprawnie nagłówki do artykułów 
- pisze email o przyjęciu urodzinowym stosując proste konstrukcje zdaniowe i podstawowe słownictwo 
- potrafi wyszukać ogólne informacje w tekście na temat odżywiania się 
- zna zasady dotyczące rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych  oraz częściowo poprawnie potrafi je stosować  
- zna  niektóre i częściowo poprawnie potrafi uzupełnić zdania za pomocą określników: some, any/ no oraz  
   wyrażeń: a lot of, lots of, much, many, how much, how many, too much, too many, (a)few, (a) little. 

 częściowo poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
  

Ocena dobra 
Uczeń: 
- zna i stosuje większość wyrazów i zwrotów dotyczących tematu jedzenia, napojów, przepisów 
   kulinarnych,  przyborów kuchennych, lokali gastronomicznych, czynnościami wykonywanymi w trakcie 
   przygotowania posiłków 
- w większości rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w większości  rozumie teksty i poprawnie zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
- poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dopasowuje nazwy przyborów do odpowiednich czynności, 
- dopasowuje nazwy miejsc gastronomicznych do ich definicji 
- dobiera wyrazy do utworzenia podstawowych kolokacji 
- uzupełnia dialog wybierając jedną z kilku opcji 
- potrafi opowiedzieć co lubi jeść, a czego nie lubi 
- opowiada do czego służą przybory kuchenne 
- opisuje jak przyrządza się jego ulubioną potrawę 
- odpowiada na pytania o ulubiony lokal i potrawach tam serwowanych 
- potrafi wymienić i opowiedzieć o  kilku tradycyjnych polskich potrawach 
- zamawia posiłki w restauracji 
- przyporządkowuje nazwy artykułów spożywczych do odpowiednich kategorii 
- dopasowuje w większości poprawnie nagłówki do artykułów 
- pisze email o przyjęciu urodzinowym stosując zróżnicowane konstrukcje zdaniowe i słownictwo 
- potrafi wyszukać szczegółowe informacje w tekście na temat odżywiania się 
- zna zasady dotyczące rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych  oraz w większości poprawnie potrafi je stosować  
- zna i większości poprawnie potrafi uzupełnić zdania za pomocą określników: some, any/ no oraz  



   wyrażeń: a lot of, lots of, much, many, how much, how many, too much, too many, (a)few, (a) little. 
- potrafi krótko powiedzieć o kursach kulinarnych 
- w większości poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- zna i stosuje wszystkie wyrazów i zwrotów dotyczących tematu jedzenia, napojów, przepisów 
   kulinarnych,  przyborów kuchennych, lokali gastronomicznych, czynnościami wykonywanymi w trakcie 
   przygotowania posiłków 
- szczegółowo rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- szczegółowo  rozumie teksty i poprawnie zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- bezbłędnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
- poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dopasowuje nazwy przyborów do odpowiednich czynności, 
- dopasowuje nazwy miejsc gastronomicznych do ich definicji 
- dobiera wyrazy do utworzenia podstawowych kolokacji 
- uzupełnia dialog wybierając jedną z kilku opcji 
- potrafi opowiedzieć co lubi jeść, a czego nie lubi 
- opowiada do czego służą przybory kuchenne 
- opisuje jak przyrządza się jego ulubioną potrawę stosując bogate słownictwo i różnorodne konstrukcje zdaniowe 
- odpowiada na pytania o ulubiony lokal i potrawach tam serwowanych stosując różnorodne słownictwo 
- potrafi wymienić i opowiedzieć o  kilku tradycyjnych polskich potrawach 
- zamawia posiłki w restauracji 
- przyporządkowuje nazwy artykułów spożywczych do odpowiednich kategorii 
- dopasowuje w większości poprawnie nagłówki do artykułów 
- pisze email o przyjęciu urodzinowym stosując zróżnicowane konstrukcje zdaniowe i bogate słownictwo 
- potrafi wyszukać szczegółowe informacje w tekście na temat odżywiania się 
- potrafi własnymi słowami streścić tekst 
- zna zasady dotyczące rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych i  poprawnie potrafi je stosować  
- zna i  poprawnie potrafi uzupełnić zdania za pomocą określników: some, any/ no oraz  
   wyrażeń: a lot of, lots of, much, many, how much, how many, too much, too many, (a)few, (a) little. 
- udziela odpowiedzi  dotyczących kursów kulinarnych 
- prezentuje zebrane informacje na temat odżywiania się 
- poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
ocena celująca 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
systematycznie dba o rozwój własnych kompetencji językowych na przykład rozwiązując testy i wykonując zadania  
pisemne i ustne na przynajmniej 95%. 
 
 
Moduł 7  
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- zna podstawowe wyrazy i zwroty związane z robieniem zakupów i usługami, rodzajami sklepów, produktów w nich 
   dostępnych, reklamą produktów i usług oraz składaniem reklamacji wadliwego produktu 
- w bardzo prosty sposób przeprowadza dialog w sklepie 
- w bardzo niewielkim stopniu rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w  bardzo niewielkim stopniu rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
- w niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dobiera proste reakcje w języku angielskim do sytuacji w języku polskim 
- w niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia luki w dialogach 
- dopasowuje niektóre punkty usługowe do podanych wypowiedzi 
- uzupełnia zdania wybierając jeden z dwóch podanych wyrazów 
- zna podstawowe poznane kolokacje z tematu zakupy i usługi 
- potrafi znaleźć w tekście niektóre słowa o podanych znaczeniach 
- bardzo prostymi zdaniami potrafi powiedzieć jakie produkty można kupić w podanych sklepach 
- potrafi powiedzieć w jakich sklepach można usłyszeć niektóre z podanych zdań 



- opowiada co najczęściej kupuje 
- potrafi powiedzieć reklama jakiego produktu jest jego ulubiona 
- bardzo prostymi zdaniami pisze email stosując ubogie słownictwo 
- zna podstawowe zasady dotyczące przedimków i częściowo poprawnie potrafi je zastosować 
- zna i częściowo poprawnie uzupełnia zdania za pomocą określników oraz ich złożeń 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
- zna i stosuje przynajmniej połowę wyrazów i zwrotów związanych z robieniem zakupów i usługami, rodzajami 
    sklepów, produktów w nich dostępnych, reklamą produktów i usług oraz składaniem reklamacji wadliwego produktu 
- w prosty sposób przeprowadza dialog w sklepie 
- częściowo rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- częściowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- w większości  poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
   możliwości odpowiedź 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dobiera większości poprawnie  reakcje w języku angielskim do sytuacji w języku polskim 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki w dialogach 
- dopasowuje większość punktów usługowych do podanych wypowiedzi 
- uzupełnia zdania wybierając jeden z kilku podanych wyrazów 
- zna przynajmniej połowę poznanych kolokacji z tematu zakupy i usługi 
- potrafi znaleźć w tekście większość słów o podanych znaczeniach 
-  prostymi zdaniami potrafi powiedzieć jakie produkty można kupić w podanych sklepach 
- potrafi powiedzieć w jakich sklepach można usłyszeć większość z podanych zdań 
- opowiada co i gdzie najczęściej kupuje  
- potrafi powiedzieć prostymi zdaniami o ulubionej reklamie 
- prostymi zdaniami pisze email stosując ubogie słownictwo 
- zna większość zasad dotyczących przedimków i częściowo poprawnie potrafi je zastosować 
- zna i w większości poprawnie uzupełnia zdania za pomocą określników oraz ich złożeń 
- częściowo poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
Ocena dobra: 
Uczeń:  
- zna i stosuje większość wyrazów i zwrotów związanych z robieniem zakupów i usługami, rodzajami 
    sklepów, produktów w nich dostępnych, reklamą produktów i usług oraz składaniem reklamacji wadliwego produktu 
- przeprowadza dialogi w różnych sklepach 
- w większości rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w większości rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- w większości  poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
   możliwości odpowiedź 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dobiera większości poprawnie  reakcje w języku angielskim do sytuacji w języku polskim 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki w dialogach 
- dopasowuje większość punktów usługowych do podanych wypowiedzi 
- uzupełnia zdania wybierając jeden z kilku podanych wyrazów 
- zna wszystkie podane kolokacje z tematu zakupy i usługi i w większości je stosuje 
- potrafi znaleźć w tekście  słowa o podanych znaczeniach 
-  potrafi powiedzieć jakie produkty można kupić w podanych sklepach 
- potrafi powiedzieć w jakich sklepach można usłyszeć większość z podanych zdań 
- opowiada co i gdzie najczęściej kupuje i uzasadnia dlaczego 
- potrafi powiedzieć o ulubionej reklamie 
- pisze email stosując różnorodne konstrukcje i zróżnicowane słownictwo 
- zna wszystkie zasady dotyczące przedimków i w większości poprawnie potrafi je zastosować 
- zna i w większości poprawnie uzupełnia zdania za pomocą określników oraz ich złożeń 
- w większości poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy  i zwroty związanych z robieniem zakupów i usługami, rodzajami 
    sklepów, produktów w nich dostępnych, reklamą produktów i usług oraz składaniem reklamacji wadliwego produktu 
- przeprowadza dialogi w różnych sklepach 
- szczegółowo rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 



- szczegółowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
   możliwości odpowiedź 
- poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dobiera większości poprawnie  reakcje w języku angielskim do sytuacji w języku polskim 
- poprawnie uzupełnia luki w dialogach 
- dopasowuje punkty usługowe do podanych wypowiedzi 
- uzupełnia zdania wybierając jeden z kilku podanych wyrazów 
- zna wszystkie podane kolokacje z tematu zakupy i usługi i je  stosuje 
- potrafi znaleźć w tekście  słowa o podanych znaczeniach 
-  potrafi powiedzieć jakie produkty można kupić w podanych sklepach 
- potrafi powiedzieć w jakich sklepach można usłyszeć podane zdania 
- opowiada co i gdzie najczęściej kupuje i uzasadnia dlaczego 
- potrafi powiedzieć o ulubionej reklamie  
- pisze email stosując różnorodne konstrukcje i bogate słownictwo 
- zna wszystkie zasady dotyczące przedimków i poprawnie potrafi je zastosować 
- zna i poprawnie uzupełnia zdania za pomocą określników oraz ich złożeń 
- poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
 
ocena celująca 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
systematycznie dba o rozwój własnych kompetencji językowych na przykład rozwiązując testy i wykonując zadania  
pisemne i ustne na przynajmniej 95%. 
 
Moduł 8 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- zna podstawowe poznane wyrazy i zwroty związane z rodzajami wakacji, czynnościami wykonywanymi podczas   
wakacji, sprzętem wakacyjnym, środkami transportu i wskazywaniem drogi 
- przeprowadza bardzo proste dialogi związane z kupowaniem biletu, wynajęciem pokoju  
- w bardzo niewielkim stopniu rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w  bardzo niewielkim stopniu rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   odpowiedź 
- w niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dobiera proste reakcje w języku angielskim do sytuacji w języku polskim 
- dopasowuje środki transportu do niektórych zdań 
- dopasowuje dialogi do miejsc, w których się odbywają 
- w bardzo prosty sposób opowiada o ostatnich wakacjach 
- potrafi zapytać o drogę 
- potrafi bardzo prostymi zdaniami wskazać drogę 
- pisze krótki tekst na temat wakacji stosując bardzo proste zdania i ubogie słownictwo 
- dopisuje słowa do diagramów 
- potrafi napisać kilka bardzo prostych zdań na temat miejsca, które chciałby odwiedzić i dlaczego 
- zna podstawowe zasady dotyczące form bezokolicznikowych  i częściowo poprawnie je stosuje 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
- zna i stosuje przynajmniej połowę poznanych wyrazów i zwrotów związanych z rodzajami wakacji, czynnościami   
wykonywanymi podczas wakacji, sprzętem wakacyjnym, środkami transportu i wskazywaniem drogi 
- przeprowadza proste dialogi związane z kupowaniem biletu, wynajęciem pokoju  
- częściowo rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- częściowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- w większości poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
   możliwości odpowiedź 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dobiera proste reakcje w języku angielskim do sytuacji w języku polskim 
- dopasowuje środki transportu do niektórych zdań 
- dopasowuje dialogi do miejsc, w których się odbywają 



- w prosty sposób opowiada o ostatnich wakacjach 
- potrafi zapytać o drogę 
- potrafi prostymi zdaniami wytłumaczy jak dojść do danego miejsca 
- częściowo poprawnie dobiera wyróżnione w tekście wyrazy do podanych synonimów 
- w prosty sposób opowiada o popularnym kurorcie 
- przeprowadza prostą rozmowę telefoniczną 
- pisze krótki tekst na temat wakacji stosując bardzo proste zdania i większość poznanego słownictwa 
- dopisuje słowa do diagramów 
- potrafi napisać kilka prostych zdań na temat miejsca, które chciałby odwiedzić i dlaczego 
- zna większość zasad dotyczące form bezokolicznikowych  i częściowo poprawnie je stosuje 
- potrafi napisać proste zakończenia do podanych początków zdań 
- częściowo poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
 
Ocena dobra 
Uczeń: 
- zna i stosuje większość poznanych wyrazów i zwrotów związanych z rodzajami wakacji, czynnościami 
   wykonywanymi podczas wakacji, sprzętem wakacyjnym, środkami transportu i wskazywaniem drogi 
- przeprowadza dialogi związane z kupowaniem biletu, wynajęciem pokoju  
- w większości rozumie i  poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w większości rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
   możliwości odpowiedź 
- poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dobiera reakcje w języku angielskim do sytuacji w języku polskim 
- dopasowuje środki transportu do niektórych zdań 
- dopasowuje dialogi do miejsc, w których się odbywają 
- opowiada o ostatnich wakacjach 
- potrafi zapytać o drogę w różny sposób 
- potrafi wytłumaczyć jak dojść do danego miejsca 
- w większości poprawnie dobiera wyróżnione w tekście wyrazy do podanych synonimów 
- opowiada o popularnym kurorcie  i podaje argumenty dlaczego warto w nich odpoczywać 
- przeprowadza rozmowę telefoniczną 
- pisze tekst na temat wakacji stosując różnorodne konstrukcje zdaniowe i większość poznanego słownictwa 
- dopisuje słowa do diagramów 
- potrafi napisać kilka zdań na temat miejsca, które chciałby odwiedzić i uzasadnić dlaczego 
- zna większość zasad dotyczące form bezokolicznikowych  i poprawnie je stosuje 
- potrafi napisać zakończenia do podanych początków zdań 
- w większości poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
 
Ocena bardzo dobra: 
Uczeń: 
- zna wszystkie i stosuje poznane wyrazy i zwroty związanych z rodzajami wakacji, czynnościami 
   wykonywanymi podczas wakacji, sprzętem wakacyjnym, środkami transportu i wskazywaniem drogi 
- przeprowadza dialogi związane z kupowaniem biletu, wynajęciem pokoju  
- szczegółowo rozumie i  poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- szczegółowo  rozumie teksty i poprawnie wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
   możliwości odpowiedź 
- poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- dobiera reakcje w języku angielskim do sytuacji w języku polskim 
- dopasowuje środki transportu do niektórych zdań 
- dopasowuje dialogi do miejsc, w których się odbywają 
- opowiada o ostatnich wakacjach stosując bogate słownictwo 
- potrafi zapytać o drogę w różny sposób 
- potrafi wytłumaczyć jak dojść do danego miejsca 
- poprawnie dobiera wyróżnione w tekście wyrazy do podanych synonimów 
- opowiada o popularnym kurorcie  i podaje wiele argumentów dlaczego warto w nich odpoczywać 
- przeprowadza rozmowę telefoniczną 
- pisze tekst na temat wakacji stosując różnorodne konstrukcje zdaniowe i bogate słownictwa 
- dopisuje słowa do diagramów 



- potrafi napisać tekst  na temat miejsca, które chciałby odwiedzić i uzasadnić dlaczego 
- zna wszystkie poznane  zasad dotyczące form bezokolicznikowych  i poprawnie je stosuje 
- potrafi napisać zakończenia do podanych początków zdań 
- poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
ocena celująca 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
systematycznie dba o rozwój własnych kompetencji językowych na przykład rozwiązując testy i wykonując zadania  
pisemne i ustne na przynajmniej 95%. 
 
 
Moduł 9 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- zna podstawowe poznane wyrazy i zwroty związane z muzyką, sztuką widowiskową, malarstwem, filmem, teatrem 
- w bardzo prosty sposób opowiada o swoich upodobaniach związanych z kulturą 
- w bardzo niewielkim stopniu rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w  bardzo niewielkim stopniu rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   właściwą odpowiedź 
- w niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- uzupełnia podanymi wyrazami proste dialogi 
- dopasowuje niektóre fragmenty do rodzajów książek oraz tytuły filmów do gatunków filmowych 
- odpowiada na bardzo proste pytania dotyczące książek 
- w bardzo prosty sposób opowiada o obejrzanym ostatnio filmie 
- podpisuje ilustracje nazwami sztuk widowiskowych i pięknych 
- przyporządkowuje nazwy niektórych instrumentów do odpowiednich kategorii 
- pisze bardzo proste streszczenie obejrzanego ostatnio filmu 
- zna i potrafi napisać alternatywny początek i zakończenie przykładowego maila 
- zna i w niewielkim stopniu potrafi stosować zaimki względne 
 
 
Ocena dostateczna  
Uczeń: 
- zna przynajmniej połowę i stosuje poznane wyrazy i zwroty związane z muzyką, sztuką widowiskową, malarstwem, 
   filmem, teatrem 
- w prosty sposób opowiada o swoich upodobaniach związanych z kulturą 
- częściowo rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- częściowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- w większości poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
   możliwości właściwą odpowiedź 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- uzupełnia podanymi wyrazami proste dialogi 
- dopasowuje niektóre fragmenty do rodzajów książek oraz tytuły filmów do gatunków filmowych 
- odpowiada na proste pytania dotyczące książek 
- w prosty sposób opowiada o obejrzanym ostatnio filmie 
- podpisuje ilustracje nazwami sztuk widowiskowych i pięknych 
- przyporządkowuje nazwy niektórych instrumentów do odpowiednich kategorii 
- pisze prostymi zdaniami streszczenie obejrzanego ostatnio filmu stosując podstawowe słownictwo 
- potrafi napisać prostymi zdaniami alternatywny początek i zakończenie przykładowego maila 
- zna i częściowo poprawnie stosuje zaimki względne 
- częściowo poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
 
Ocena dobra: 
Uczeń: 
- zna większość i stosuje poznane wyrazy i zwroty związane z muzyką, sztuką widowiskową, malarstwem, 
   filmem, teatrem 
- opowiada o swoich upodobaniach związanych z kulturą 
- w większości rozumie i  poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 



- w większości rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
-  poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
   możliwości właściwą odpowiedź 
- w większości poprawnie  uzupełnia luki podanymi słowami 
- uzupełnia podanymi wyrazami dialogi 
- dopasowuje większość fragmentów do rodzajów książek oraz tytuły filmów do gatunków filmowych 
- odpowiada na różne pytania dotyczące książek 
- opowiada o obejrzanym ostatnio filmie 
- podpisuje ilustracje nazwami sztuk widowiskowych i pięknych 
- przyporządkowuje nazwy instrumentów do odpowiednich kategorii 
- pisze streszczenie obejrzanego ostatnio filmu stosując różnorodne słownictwo 
- potrafi napisać i alternatywny początek i zakończenie przykładowego maila 
- zna i w większości poprawnie stosuje zaimki względne 
- opisuje swoje doświadczenia w sferze kultury 
- w większości poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- zna wszystkie i stosuje poznane wyrazy i zwroty związane z muzyką, sztuką widowiskową, malarstwem, 
   filmem, teatrem 
- opowiada o swoich upodobaniach związanych z kulturą 
-  szczegółowo rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- szczegółowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
-  poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
   możliwości właściwą odpowiedź 
- poprawnie  uzupełnia luki podanymi słowami 
- uzupełnia podanymi wyrazami dialogi 
- dopasowuje fragmenty do rodzajów książek oraz tytuły filmów do gatunków filmowych 
- odpowiada na różne pytania dotyczące książek 
- opowiada o obejrzanym ostatnio filmie  
- podpisuje ilustracje nazwami sztuk widowiskowych i pięknych 
- przyporządkowuje nazwy instrumentów do odpowiednich kategorii 
- pisze streszczenie obejrzanego ostatnio filmu stosując różnorodne konstrukcje zdaniowe i bogate słownictwo 
- potrafi napisać i alternatywne początki i zakończenia do  przykładowego maila 
- zna i poprawnie stosuje zaimki względne 
- opisuje swoje doświadczenia w sferze kultury 
- opisuje swojego idola 
- porównuje różne oferty kulturalne 
- poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
ocena celująca 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
systematycznie dba o rozwój własnych kompetencji językowych na przykład rozwiązując testy i wykonując zadania  
pisemne i ustne na przynajmniej 95%. 
 
 
Moduł 10 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- zna i stosuje podstawowe wyrazy i zwroty związane ze dyscyplinami sportowymi, nazwami sportowców i osób 
związanych  
   ze sportem, sprzętem sportowym i obiektami sportowymi 
- w bardzo prosty sposób opowiada o ulubionej dyscyplinie sportowej i ulubionych sportowcach. 
- w bardzo niewielkim stopniu rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w  bardzo niewielkim stopniu rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   właściwą odpowiedź 
- w niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- częściowo poprawnie uzupełnia dialogi podanymi słowami 



-  bardzo prostymi zdaniami opowiada jakie dyscypliny sportowe lubi uprawiać lub oglądać 
- zadaje bardzo proste pytania i udziela bardzo prostych odpowiedzi na temat sprzętu potrzebnego do uprawiania 
   podanych sportów 
- podpisuje ilustracje nazwami dyscyplin sportu, obiektów i sprzętu sportowego 
- częściowo poprawnie przyporządkowuje nazwy dyscyplin sportowych do odpowiednich kategorii 
- tworzy niektóre nazwy  osób uprawiających sport 
- tworzy kilka podstawowych poznanych kolokacji z czasownikami do, play, go, make 
- pisze kilka bardzo prostych zdań na temat ulubionej dyscypliny sportowej 
- zna zasady tworzenia trybów warunkowych typu 0, I i II i częściowo poprawnie uzupełnia  proste zdania stosując 
odpowiedni typ trybu warunkowego 
- potrafi napisać bardzo prostego  SMS na temat sportu. 
 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
- zna i stosuje przynajmniej połowę poznanych wyrazów i zwrotów związanych ze dyscyplinami sportowymi, nazwami 
   sportowców i osób związanych ze sportem, sprzętem sportowym i obiektami sportowymi 
- w prosty sposób opowiada o ulubionej dyscyplinie sportowej i ulubionych sportowcach. 
- częściowo rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- częściowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- w większości poprawnie  poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając 
   z podanych możliwości właściwą odpowiedź 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- w większości poprawnie uzupełnia dialogi podanymi słowami 
- prostymi zdaniami opowiada jakie dyscypliny sportowe lubi uprawiać lub oglądać 
- zadaje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi na temat sprzętu potrzebnego do uprawiania 
   podanych sportów 
- podpisuje ilustracje nazwami dyscyplin sportu, obiektów i sprzętu sportowego 
- częściowo poprawnie przyporządkowuje nazwy dyscyplin sportowych do odpowiednich kategorii 
- tworzy większość nazw osób uprawiających sport 
- tworzy przynajmniej połowę poznanych kolokacji z czasownikami do, play, go, make 
- pisze kilka  prostych zdań na temat ulubionej dyscypliny sportowej 
- zna zasady tworzenia trybów warunkowych typu 0, I i II i częściowo poprawnie uzupełnia zdania stosując odpowiedni 
typ trybu warunkowego 
- potrafi napisać prosty  SMS na temat sportu. 
- częściowo poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
 
Ocena dobra 
Uczeń: 
- zna i stosuje większość poznanych wyrazów i zwrotów związanych ze dyscyplinami sportowymi, nazwami 
   sportowców i osób związanych ze sportem, sprzętem sportowym i obiektami sportowymi 
- opowiada o ulubionej dyscyplinie sportowej i ulubionych sportowcach. 
- w większości rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w większości rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie  poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając 
   z podanych możliwości właściwą odpowiedź 
- w większości poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- poprawnie uzupełnia dialogi podanymi słowami 
- opowiada jakie dyscypliny sportowe lubi uprawiać lub oglądać 
- zadaje różne pytania i udziela odpowiedzi na temat sprzętu potrzebnego do uprawiania 
   podanych sportów 
- podpisuje ilustracje nazwami dyscyplin sportu, obiektów i sprzętu sportowego 
- poprawnie przyporządkowuje nazwy dyscyplin sportowych do odpowiednich kategorii 
- tworzy nazwy osób uprawiających sport 
- tworzy większość poznanych kolokacji z czasownikami do, play, go, make 
- pisze  na temat ulubionej dyscypliny sportowej 
- zna zasady tworzenia trybów warunkowych typu 0, I i II i w większości poprawnie uzupełnia zdania stosując 
odpowiedni typ trybu warunkowego 
- potrafi napisać SMS na temat sportu. 
- wypowiada się na temat najpopularniejszego piłkarza 
- w większości poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 



 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- zna wszystkie i stosuje poznane wyrazy i zwroty związane ze dyscyplinami sportowymi, nazwami 
   sportowców i osób związanych ze sportem, sprzętem sportowym i obiektami sportowymi 
- opowiada o ulubionej dyscyplinie sportowej i ulubionych sportowcach stosując bogate słownictwo 
- szczegółowo  rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- szczegółowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie  poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając 
   z podanych możliwości właściwą odpowiedź 
- poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- poprawnie uzupełnia dialogi podanymi słowami 
- opowiada jakie dyscypliny sportowe lubi uprawiać lub oglądać i uzasadnia dlaczego 
- zadaje różne pytania i udziela odpowiedzi na temat sprzętu potrzebnego do uprawiania 
   podanych sportów 
- podpisuje ilustracje nazwami dyscyplin sportu, obiektów i sprzętu sportowego 
- poprawnie przyporządkowuje nazwy dyscyplin sportowych do odpowiednich kategorii 
- tworzy nazwy osób uprawiających sport 
- zna wszystkie i tworzy kolokacje z czasownikami do, play, go, make 
- pisze  na temat ulubionej dyscypliny sportowej stosując różnorodne konstrukcje zdaniowe i bogate słownictwo 
- zna zasady tworzenia trybów warunkowych typu 0, I i II i poprawnie uzupełnia zdania stosując odpowiedni typ trybu 
warunkowego 
- potrafi napisać SMSy na temat sportu. 
- wypowiada się na temat najpopularniejszego piłkarza 
- poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
ocena celująca 
 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
systematycznie dba o rozwój własnych kompetencji językowych na przykład rozwiązując testy i wykonując zadania  
pisemne i ustne na przynajmniej 95%. 
 
 
Moduł 11 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- zna i stosuje podstawowe wyrazy i zwroty związanych z częściami ciała, nazwami chorób i urazów, higienicznym  
  trybem życia, objawami chorobowymi  i sposobami leczenia 
- w bardzo niewielkim stopniu rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w  bardzo niewielkim stopniu rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   właściwą odpowiedź 
- w niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- częściowo poprawnie uzupełnia dialogi podanymi słowami 
- dopasowuje części ciała do obrazków lub opisów 
- potrafi w bardzo prosty sposób powiedzieć co mu dolega  
- opisuje niektóre objawy chorobowe 
- bardzo prostymi zdaniami wypowiada się na temat zdrowego trybu życia 
- tworzy kilka podstawowych kolokacji 
- pisze list  na temat problemów zdrowotnych, doznanego urazu stosując bardzo proste zdania i ubogie słownictwo 
- zna niektóre zasady tworzenia zdań w mowie zależnej i częściowo poprawnie stosuje te formy dla czasów Present 
   Simple, Past Simple i trybu rozkazujący. 
 
 
 
 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
- zna i stosuje przynajmniej połowę poznanych wyrazów i zwrotów związanych z częściami ciała, nazwami chorób 



   i urazów, higienicznym trybem życia, objawami chorobowymi  i sposobami leczenia 
- częściowo rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- częściowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- w większości  poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
   możliwości właściwą odpowiedź 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- w większości poprawnie uzupełnia dialogi podanymi słowami 
- dopasowuje części ciała do obrazków lub opisów 
- potrafi w prosty sposób powiedzieć co mu dolega  
- opisuje niektóre objawy chorobowe 
- potrafi przeprowadzić prosty dialog u lekarza  
- prostymi zdaniami wypowiada się na temat zdrowego trybu życia 
- tworzy przynajmniej połowę  poznanych w module kolokacji 
- pisze list  na temat problemów zdrowotnych, doznanego urazu stosując proste zdania i podstawowe słownictwo 
- zna większość zasad tworzenia zdań w mowie zależnej i częściowo poprawnie stosuje te formy dla czasów Present 
   Simple, Past Simple i trybu rozkazujący, czasów Present Continuous, Past Continuous, czasowników modalnych 
- częściowo poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
 
Ocena dobra 
Uczeń: 
- zna i stosuje większość poznanych wyrazów i zwrotów związanych z częściami ciała, nazwami chorób 
   i urazów, higienicznym trybem życia, objawami chorobowymi  i sposobami leczenia 
- w większości rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w większości rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
   możliwości właściwą odpowiedź 
- w większości poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- poprawnie uzupełnia dialogi podanymi słowami 
- dopasowuje części ciała do obrazków lub opisów 
- potrafi  powiedzieć co mu dolega korzystając z różnych zwrotów 
- opisuje objawy chorobowe 
- potrafi przeprowadzić  dialogi u lekarza  
- wypowiada się na temat zdrowego trybu życia 
- tworzy większość  poznanych w module kolokacji 
- potrafi własnymi słowami powiedzieć o czym jest tekst 
- pisze list  na temat problemów zdrowotnych, doznanego urazu stosując złożone  konstrukcje zdaniowe  i  różnorodne 
   słownictwo 
- zna  zasady tworzenia zdań w mowie zależnej i większości  poprawnie stosuje te formy dla czasów Present 
   Simple, Past Simple i trybu rozkazujący, czasów Present Continuous, Past Continuous,  Past Perfect, Future 
 Simple, czasowników modalnych, pytań. 
 - w większości poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
   
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- zna  wszystkie  i stosuje poznane wyrazy i zwroty związane z częściami ciała, nazwami chorób 
   i urazów, higienicznym trybem życia, objawami chorobowymi  i sposobami leczenia 
- szczegółowo rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- szczegółowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
   możliwości właściwą odpowiedź 
- poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- poprawnie uzupełnia dialogi podanymi słowami 
- dopasowuje części ciała do obrazków lub opisów 
- potrafi  powiedzieć co mu dolega korzystając z różnych zwrotów 
- opisuje objawy chorobowe i wyjaśnia ich przyczyny 
- potrafi przeprowadzić  dialogi u lekarza pełniąc rolę lekarza i pacjenta 
- wypowiada się na temat zdrowego trybu życia 
- potrafi streścić tekst własnymi słowami 
- tworzy większość  poznanych w module kolokacji 
- pisze list  na temat problemów zdrowotnych, doznanego urazu stosując złożone  konstrukcje zdaniowe  i  bogate 



   słownictwo 
- zna  zasady tworzenia zdań w mowie zależnej i poprawnie stosuje te formy dla czasów Present 
   Simple, Past Simple i trybu rozkazujący, czasów Present Continuous, Past Continuous,  Past Perfect, Future 
 Simple, czasowników modalnych, pytań. 
   - poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
 
ocena celująca 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
systematycznie dba o rozwój własnych kompetencji językowych na przykład rozwiązując testy i wykonując zadania  
pisemne i ustne na przynajmniej 95%. 
 
 
Moduł 12 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- zna i stosuje podstawowe wyrazy i zwroty związane z rodzajami sprzętu elektronicznego i komputerowego  
  oraz nazwami wynalazków 
- w bardzo prosty sposób wypowiada się na temat korzystania i obsługi urządzeń elektronicznych i komputera 
- w bardzo niewielkim stopniu rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w  bardzo niewielkim stopniu rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   właściwą odpowiedź 
- w niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- częściowo poprawnie uzupełnia dialogi podanymi słowami 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki w prostych zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 
- odczytuje na głos adresy mailowe/ adresy stron internetowych 
- odpowiada na bardzo proste pytania dotyczące korzystania z internetu 
- potrafi w bardzo prosty sposób uzasadnić bez jakich urządzeń nie wyobraża sobie życia 
- podpisuje ilustracje nazwami urządzeń elektronicznych 
- pisze email na temat wyjazdu na obóz naukowy stosując bardzo proste zdania i ubogie słownictwo 
- tworzy kilka podstawowych kolokacji 
- zna zasady tworzenia strony biernej dla czasów Present Simple i Past Simple i potrafi częściowo poprawnie je 
   stosować 
- zna i potrafi zastosować w bardzo prostych zdaniach zaimki zwrotne 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
- zna  i stosuje przynajmniej połowę wyrazów i zwrotów związanych z rodzajami sprzętu elektronicznego 
   i komputerowego oraz nazwami wynalazków 
- w prosty sposób wypowiada się na temat korzystania i obsługi urządzeń elektronicznych i komputera 
- częściowo  rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- częściowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- w większości  poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
    możliwości właściwą odpowiedź 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- w większości poprawnie uzupełnia dialogi podanymi słowami 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 
- odczytuje na głos adresy mailowe/ adresy stron internetowych 
- odpowiada na  proste pytania dotyczące korzystania z internetu 
- potrafi w prosty sposób uzasadnić bez jakicho urządzeń nie wyobraża sobie życia 
- podpisuje ilustracje nazwami urządzeń elektronicznych 
- pisze email na temat wyjazdu na obóz naukowy stosując bardzo proste zdania i podstawowe słownictwo 
- tworzy przynajmniej połowę poznanych kolokacji 
- zna zasady tworzenia strony biernej dla czasów Present Simple i Past Simple, i potrafi częściowo poprawnie je 
   stosować 
- częściowo poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
- zna i potrafi zastosować w prostych zdaniach zaimki zwrotne  
Ocena dobra 
Uczeń: 
- zna  i stosuje większość poznanych wyrazów i zwrotów związanych z rodzajami sprzętu elektronicznego 



   i komputerowego oraz nazwami wynalazków 
- wypowiada się na temat korzystania i obsługi urządzeń elektronicznych i komputera 
- w większości rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w większości rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
    możliwości właściwą odpowiedź 
- w większości poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- poprawnie uzupełnia dialogi podanymi słowami 
- w większości poprawnie uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 
- odczytuje na głos adresy mailowe/ adresy stron internetowych 
- odpowiada na pytania dotyczące korzystania z internetu 
- potrafi  uzasadnić bez jakich urządzeń nie wyobraża sobie życia 
- podpisuje ilustracje nazwami urządzeń elektronicznych 
- pisze email na temat wyjazdu na obóz naukowy stosując złożone konstrukcje zdaniowe zdania i różnorodne  
   słownictwo 
- tworzy większość poznanych kolokacji 
- zna zasady tworzenia strony biernej dla czasów Present Simple i Past Simple, i potrafi w większości poprawnie je 
   stosować 
- w większości poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
- zna i w większości poprawnie potrafi zastosować zaimki zwrotne 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- zna wszystkie i stosuje większość poznanych wyrazów i zwrotów związanych z rodzajami sprzętu elektronicznego 
   i komputerowego oraz nazwami wynalazków 
- wypowiada się na temat korzystania i obsługi urządzeń elektronicznych i komputera 
- szczegółowo rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- szczegółowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
    możliwości właściwą odpowiedź 
-  poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- poprawnie uzupełnia dialogi podanymi słowami 
- poprawnie uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 
- odczytuje na głos adresy mailowe/ adresy stron internetowych 
- wypowiada się na temat korzystania z internetu 
- uzasadnia bez jakich urządzeń nie wyobraża sobie życia 
- podpisuje ilustracje nazwami urządzeń elektronicznych 
- pisze email na temat wyjazdu na obóz naukowy stosując złożone konstrukcje zdaniowe zdania i bogate słownictwo 
   słownictwo 
- zna i tworzy poznane kolokacje 
- zna zasady tworzenia strony biernej dla czasów Present Simple i Past Simple, i  poprawnie je 
   stosuje 
- poprawnie wykonuje zadania na transformację i częściowe tłumaczenie zdań 
- zna i poprawnie stosuje zaimki zwrotne 
 
ocena celująca 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
systematycznie dba o rozwój własnych kompetencji językowych na przykład rozwiązując testy i wykonując zadania  
pisemne i ustne na przynajmniej 95%. 
 
Moduł 13 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- zna podstawowe wyrazy i zwroty związane z pogodą, zjawiskami pogodowymi , krajobrazem, nazwami zwięrząt  
   roślin, nazwami części ciała zwierząt, zagrożeniami środowiska naturalnego 
- w bardzo prosty sposób opisuje pogodę, krajobraz, zjawiska naturalne 
- w bardzo prosty sposób opowiada o ulubionych zwierzętach 
- wymienia niektóre zagrożenia środowiska 
- w bardzo niewielkim stopniu rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w  bardzo niewielkim stopniu rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 



- częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   właściwą odpowiedź 
- w niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- prostymi zdaniami mówi o ulubionej porze roku i uzasadnia dlaczego 
- wymienia kilka sposobów w jaki on przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego 
- zadaje proste pytania dotyczące parku Safari w Anglii 
- dopasowuje zdjęcia do miejsc 
- podpisuje ilustracje nazwami zwierząt, części zwierząt, nazwami roślin, wyrazami związanymi z pogodą 
-  potrafi napisać bardzo prostymi zdaniami email na temat pogody w Polsce stosując ubogie słownictwo 
- dopasowuje niektóre wyrazy do podanych znaczeń 
- w niewielkim stopniu zna różnice w znaczeniu i użyciu pomiędzy zdaniami okolicznikowymi skutku, celu i przyczyny 
- częściowo poprawnie stosuje je w prostych zdaniach 
- zna zasady tworzenia zdań wykrzyknikowych i częściowo poprawnie potrafi je stosować  
 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
- zna i stosuje przynajmniej połowę wyrazów i zwrotów związanych z pogodą, zjawiskami pogodowymi , krajobrazem, 
   nazwami zwierząt roślin, nazwami części ciała zwierząt, zagrożeniami środowiska naturalnego 
- w prosty sposób opisuje pogodę, krajobraz, zjawiska naturalne 
- w prosty sposób opowiada o ulubionych zwierzętach 
- wymienia  zagrożenia środowiska 
- częściowo  rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- częściowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- w większości poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
   możliwości właściwą odpowiedź 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- w kilku zdania mówi o ulubionej porze roku i uzasadnia dlaczego 
- wymienia kilka sposobów w jaki on przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego 
- zadaje proste pytania dotyczące parku Safari w Anglii i odpowiada na nie 
- dopasowuje zdjęcia do miejsc 
- podpisuje ilustracje nazwami zwierząt, części zwierząt, nazwami roślin, wyrazami związanymi z pogodą 
-  potrafi napisać prostymi zdaniami email na temat pogody w Polsce stosując podstawowe słownictwo 
- dopasowuje przynajmniej połowę wyrazów do podanych znaczeń 
- częściowo zna różnice w znaczeniu i użyciu pomiędzy zdaniami okolicznikowymi skutku, celu i przyczyny 
- częściowo poprawnie stosuje je w zdaniach 
- zna zasady tworzenia zdań wykrzyknikowych i poprawnie potrafi je stosować  
 
 
Ocena dobra 
Uczeń: 
- zna i stosuje większość wyrazów i zwrotów związanych z pogodą, zjawiskami pogodowymi , krajobrazem, 
   nazwami zwierząt roślin, nazwami części ciała zwierząt, zagrożeniami środowiska naturalnego 
- opisuje pogodę, krajobraz, zjawiska naturalne 
- opowiada o ulubionych zwierzętach 
- wypowiada się na temat zagrożeń środowiska 
-  w większości  rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w większości rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
   możliwości właściwą odpowiedź 
- w większości poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- wypowiada się na temat ulubionej pory roku i uzasadnia dlaczego 
- wymienia wiele sposobów w jaki on przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego 
- zadaje pytania dotyczące parku Safari w Anglii i odpowiada na nie 
- dopasowuje zdjęcia do miejsc 
- podpisuje ilustracje nazwami zwierząt, części zwierząt, nazwami roślin, wyrazami związanymi z pogodą 
-  potrafi napisać email na temat pogody w Polsce stosując różne konstrukcje zdaniowe i różnorodne słownictwo 
- dopasowuje większość wyrazów do podanych znaczeń 
- w większości zna różnice w znaczeniu i użyciu pomiędzy zdaniami okolicznikowymi skutku, celu i przyczyny 
-  w większości poprawnie stosuje je w zdaniach 
- zna zasady tworzenia zdań wykrzyknikowych i poprawnie potrafi je stosować  
-  w kilku zdaniach porównuje zwierzęta 
 



Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- zna wszystkie i stosuje wyrazów i zwrotów związanych z pogodą, zjawiskami pogodowymi , krajobrazem, 
   nazwami zwierząt roślin, nazwami części ciała zwierząt, zagrożeniami środowiska naturalnego 
- opisuje pogodę, krajobraz, zjawiska naturalne  
- opowiada o ulubionych zwierzętach 
- wypowiada się na temat zagrożeń środowiska 
- szczegółowo rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
-szczegółowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych 
   możliwości właściwą odpowiedź 
- poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- wypowiada się na temat ulubionej pory roku i uzasadnia dlaczego 
- wymienia wiele sposobów w jaki on przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego 
- zadaje pytania dotyczące parku Safari w Anglii i odpowiada na nie 
- dopasowuje zdjęcia do miejsc 
- podpisuje ilustracje nazwami zwierząt, części zwierząt, nazwami roślin, wyrazami związanymi z pogodą 
-  potrafi napisać email na temat pogody w Polsce stosując złożone konstrukcje zdaniowe i bogate słownictwo 
- dopasowuje większość wyrazów do podanych znaczeń 
- zna różnice w znaczeniu i użyciu pomiędzy zdaniami okolicznikowymi skutku, celu i przyczyny 
  i poprawnie stosuje je w zdaniach 
- zna zasady tworzenia zdań wykrzyknikowych i poprawnie potrafi je stosować  
- porównuje zwierzęta stosując różnorodne konstrukcje 
 
ocena celująca 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
systematycznie dba o rozwój własnych kompetencji językowych na przykład rozwiązując testy i wykonując zadania  
pisemne i ustne na przynajmniej 95%. 
 
 
Moduł 14 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- zna i stosuje podstawowe wyrazy i zwroty związane z rodzajami rządzenia, zjawiskami społecznymi, nazwy 
   przestępstw, związane z wymiarem sprawiedliwości i wyborami  
- w bardzo prosty sposób opisuje problemy społeczne  
- wymienia niektóre rodzaje przestępczości 
- w bardzo niewielkim stopniu rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w  bardzo niewielkim stopniu rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   właściwą odpowiedź 
- w niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- bardzo prostymi zdaniami potrafi powiedzieć co, gdzie i kiedy się wydarzyło na podstawie wybranego nagłówka 
   prasowego 
- prostym zdaniem odpowiada na pytanie co robić, żeby czuć się bezpiecznie 
- wymienia kilka organizacji społecznych i bardzo prostych zdaniach mówi czym one się zajmują 
- podpisuje ilustracje nazwami przestępstw i wykroczeń 
- pisze w kilku bardzo prostych zdaniach streszczenie wybranego artykułu. 
- zna niektóre czasowniki złożone i różnice w ich użyciu 
- w niewielkim stopniu potrafi je stosować 
- zna najważniejsze czasowniki/ przymiotniki/ rzeczowniki i występujące po nich przyimki 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
- zna i stosuje przynajmniej połowę wyrazów i zwrotów związanych z rodzajami rządzenia, zjawiskami społecznymi, 
   nazwy przestępstw, związane z wymiarem sprawiedliwości i wyborami  
- w  prosty sposób opisuje problemy społeczne  
- wymienia rodzaje przestępczości 
- częściowo rozumie i częściowo poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- częściowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 



- częściowo poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   właściwą odpowiedź 
- częściowo poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- prostymi zdaniami potrafi powiedzieć co, gdzie i kiedy się wydarzyło na podstawie wybranego nagłówka 
   prasowego 
- prostym zdaniami odpowiada na pytanie co robić, żeby czuć się bezpiecznie 
- wymienia kilka organizacji społecznych i prostych zdaniach mówi czym one się zajmują 
- podpisuje ilustracje nazwami przestępstw i wykroczeń 
- pisze w kilku prostych zdaniach streszczenie wybranego artykułu. 
- zna przynajmniej połowę czasowniki złożone i różnice w ich użyciu 
- częściowo poprawnie potrafi je stosować 
- zna najważniejsze czasowniki/ przymiotniki/ rzeczowniki i występujące po nich przyimki 
 
Ocena dobra 
Uczeń: 
- zna i stosuje większość wyrazów i zwrotów związanych z rodzajami rządzenia, zjawiskami społecznymi, 
   nazwy przestępstw, związane z wymiarem sprawiedliwości i wyborami  
- w kilku zdaniach opisuje problemy społeczne  
- wymienia rodzaje przestępczości 
- w większości rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- w większości rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   właściwą odpowiedź 
- w większości poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- prostymi zdaniami potrafi powiedzieć co, gdzie i kiedy się wydarzyło na podstawie wybranego nagłówka 
   prasowego 
- odpowiada na pytanie co robić, żeby czuć się bezpiecznie 
- wymienia kilka organizacji społecznych i prostych zdaniach mówi czym one się zajmują 
- podpisuje ilustracje nazwami przestępstw i wykroczeń 
- pisze streszczenie wybranego artykułu. 
- zna większość czasowników złożonych i różnice w ich użyciu 
- w większości poprawnie potrafi je stosować 
- zna większość czasowników/ przymiotników/ rzeczowników i występujące po nich przyimki 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- zna wszystkie i stosuje wyrazów i zwrotów związanych z rodzajami rządzenia, zjawiskami społecznymi, 
   nazwy przestępstw, związane z wymiarem sprawiedliwości i wyborami  
- opisuje problemy społeczne  
- wymienia rodzaje przestępczości, porównuje, które naruszenia są ciężkie, a które drobne 
- odpowiada na pytania o zjawiska społeczne w Polsce 
- szczegółowo rozumie i poprawnie wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu 
- szczegółowo rozumie teksty i wykonuje zadania na czytanie ze zrozumieniem 
- poprawnie dobiera odpowiedzi do podanych pytań i uzupełnia dialogi wybierając z podanych możliwości 
   właściwą odpowiedź 
- poprawnie uzupełnia luki podanymi słowami 
- relacjonuje co, gdzie i kiedy się wydarzyło na podstawie wybranego artykułu prasowego 
- wypowiada się na temat bezpieczeństwa 
- wymienia kilka organizacji społecznych i mówi czym one się zajmują 
- podpisuje ilustracje nazwami przestępstw i wykroczeń 
- pisze streszczenie wybranego artykułu. 
- zna wszystkie poznane czasowniki złożone i różnice w ich użyciu 
- poprawnie potrafi je stosować 
- zna  poznane czasowniki/ przymiotniki/ rzeczowniki i występujące po nich przyimki 
 
 
 
 
ocena celująca 
Uczeń swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
systematycznie dba o rozwój własnych kompetencji językowych na przykład rozwiązując testy i wykonując zadania  



pisemne i ustne na przynajmniej 95%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


