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I. Zasady ogólne 
 
1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), który stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 
2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę.  
W tym celu na początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, której wyniki podlegają potem porównaniu z przeprowadzanymi diagnozami w trakcie cyklu. 

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia. 
4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego. 
5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii 

ppp oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników placówki). 
6. Ocenę roczną wyraża się w sześciostopniowej skali - od 1 do 6. 
7. Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
 

Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić: 
a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia, 
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi, 
d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności, 
e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 
 

8.  Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WSO.  
 
9. Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WSO. 
10.  Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie szkoły).  

 
 
II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
 
1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Po każdym rozdziale następuje powtórzenie wiadomości zakończone pisemnym sprawdzianem 

wiadomości 
2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – udział ucznia w 

zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace domowe.  
3. Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi. 
4. Ocenę niedostateczną  z pracy pisemnej można poprawić w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania. 
5. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie. 
6. Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe i nie zwalnia z nich zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji 
7. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. 
8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w półroczu, każde następne oznaczane jest minusem a trzy minusy stanowią ocenę niedostateczną. 
9. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega 

indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności). 
10. Ocena na koniec roku zostaje ustalona zgodnie z WSO. 



 

 

11. Oceny śródroczne i na koniec roku nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Każda z ocen ma swoją wagę: 
 
6- prace klasowe 
5 – wypowiedzi ustne 
4 – kartkówki 
3- prace projektowe 
2 – zadania domowe 
 
Średnia ważona jest narzędziem pomocniczym przy wystawianiu oceny śródrocznej i na koniec roku. Nauczyciel wystawiając ocenę bierze pod uwagę zaangażowanie ucznia i wkład 
pracy. 
 
III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

 
 

 

WIEDZA 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPCJA PRODUKCJA 
INTERAKCJA 

 

 
Uczeń posługuje się zakresem środków 
językowych pozwalających mu na 
realizację działań językowych w wybranych 
aspektach następujących bloków 
tematycznych: 
 

 Człowiek 
 Dom 
 Szkoła 
 Praca 
 Życie rodzinne i towarzyskie 
 Zakupy i usługi 
 Podróżowanie i turystyka 
 Kultura 
 Sport 
 Zdrowie 

 Nauka i technika 
 Świat przyrody 
 Życie społeczne 
 Elementy wiedzy o krajach 

anglojęzycznych 

 
SŁUCHANIE: 
 
Uczeń rozumie główny sens wypowiedzi 
sformułowanej wyraźnie, w języku 
standardowym, na temat mu znany, 
związany  
z pracą, szkołą, czasem wolnym itp. 
Rozumie najważniejsze informacje w 
programach radiowych i TV dotyczące 
wydarzeń współczesnych lub tematów 
związanych  
z zainteresowaniami osobistymi lub 
zawodowymi, gdy mówi się dość wolno  
i wyraźnie. 
 
CZYTANIE: 

 
Uczeń rozumie teksty zawierające 
najczęściej używane wyrażenia związane z 
życiem codziennym i zawodowym. Rozumie 
opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w 
listach prywatnych. 

 
MÓWIENIE: 
 
Uczeń łączy wyrazy i wyrażenia w prosty 
sposób, aby opisać doświadczenia i 
wydarzenia, swoje marzenia, nadzieje, 
ambicje. Umie podać przyczyny i 
wyjaśnienia, sformułować opinie  
i plany. Umie opowiedzieć jakąś historię, 
oraz zrelacjonować treść filmu lub książki, 
albo opisać swoje reakcje. 
 
PISANIE: 
 
Uczeń pisze teksty na znane mu lub 
związane z jego zainteresowaniami tematy.  
Pisze prywatne listy, opisując jego 

przeżycia i wrażenia. 
 

 
MÓWIENIE:  
 
Uczeń radzi sobie w większości sytuacji, 
które mogą się zdarzyć w podróży po 
krajach danego obszaru językowego. 
Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w 
rozmowach na tematy mu znane i go 
interesujące, lub odnoszące się do życia 
codziennego (np. rodzina, zainteresowania, 
praca, podróże i wydarzenia bieżące). 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia sformułowane w standardowej odmianie języka związane z życiem codziennym.  
Spontanicznie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych na znane tematy(dotyczące np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania). Relacjonuje wydarzenia, opisuje 
przeżycia, marzenia, ambicje. Krótko przedstawia i uzasadnia swoje opinie i poglądy. 

 
Opracowane na podstawie: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr 
 
 

 
 
 



 

 

 

Kryteria oceniania ogólne 
 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: 

środki językowe 

fonetyka 

ortografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń nie spełnia 
większości kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. nie 
opanował podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań  
o elementarnym stopniu 
trudności nawet  
z pomocą nauczyciela.  
Braki w wiadomościach  
i umiejętnościach są na 
tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 
 
 

Uczeń: 
• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów  
i wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  
w ich zapisie i wymowie, 
• zna proste, 
elementarne struktury 
gramatyczne 

wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń: 
• zna część 
wprowadzonych słów  
i wyrażeń, 
• popełnia sporo błędów 
w ich zapisie i wymowie, 
• zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, 

• popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych  
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń: 
• zna większość 
wprowadzonych słów  
i wyrażeń, 
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 

• popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń: 
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa  
i wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje  
i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 

• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Uczeń spełnia kryteria na 
ocenę bardzo dobrą oraz 
wykazuje się wiedzą  
i umiejętnościami 
wykraczającymi ponad te 
kryteria. 

 
 

 

Umiejętności Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,   
• w ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie – 
rozumie pojedyncze 
słowa, 
• rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
w ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 
czytanie. 
 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie  
i słuchanie. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie  
i słuchanie, 
• zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
 



 

 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
są płynne i są bardzo 
krótkie: wyrazy, 
pojedyncze zdania,  
w formie pisemnej dwa - 
trzy zdania, 
• uczeń przekazuje  

i uzyskuje niewielką 
część istotnych 
informacji, 
• wypowiedzi ucznia są 
w znacznym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
• uczeń stosuje niewielki 
zakres poznanego 
słownictwa oraz 
struktur, 
• uczeń popełnia liczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne,  które 
mogą zakłócać 
komunikację. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
są zbyt płynne, ale mają 
dostateczną długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje większość 
istotnych informacji, 
• wypowiedzi  ucznia są  

częściowo nielogiczne  
i niespójne, 
• uczeń stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo 
błędów leksykalno-
gramatycznych, które 
nie zakłócają jednak 
komunikacji. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są 
dość płynne, a jego 
prace pisemne mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 

• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i w miarę 
spójne, 
• uczeń stosuje 
adekwatne do tematu 
słownictwo oraz 
struktury, 
• uczeń popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
nie zakłócające 
komunikacji, 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę  
i styl. 

Produkcja 
• wypowiedzi i prace 
pisemne ucznia są 
płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 

• wypowiedzi ucznia są  
logiczne i spójne, 
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
• uczeń popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę  
i styl. 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

LIVE BEAT 4, ROZDZIAŁ 1: LIFESTYLES 

 
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 – 13). 

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. wygląd zewnętrzny,  
2. ubrania, 
3. towary,  
4. sprzedawanie i kupowanie, 
5. popularne zawody i związane z nimi czynności, 
6. elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, 
7. Present Simple,  
8. Present Continuous,  
9. pytania rozłączne, 
10. Present Perfect Simple z for i since,  
11. stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków z much, far, a lot, a bit, 
12. konstrukcja (not) as … as. 

 
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. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, 
internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

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

Rozumie szczegółowo teksty czytane 
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 częściowo poprawnie opisuje 

ubrania osób  
 na ogół poprawnie mówi, gdzie 

kupuje ubrania 
 na ogół bezbłędnie wyraża i 

uzasadnia swoje preferencje 
dotyczące robienia zakupów 

 uczestniczy w rozmowie – na ogół 
poprawnie przeprowadza 
rozmowę w sklepie 

 częściowo bezbłędnie wyraża  

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: przedstawia treści w innej 
formie, charakteryzuje, hierarchizuje, 
wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. 

Uczeń: 
 poprawnie opisuje ubrania osób  
 poprawnie mówi, gdzie kupuje 

ubrania 
 bezbłędnie wyraża i uzasadnia 

swoje preferencje dotyczące 
robienia zakupów 

 uczestniczy w rozmowie –
poprawnie przeprowadza 
rozmowę w sklepie 

 bezbłędnie wyraża i uzasadnia 
swoją opinie na temat 



 

 

i uzasadnia swoją opinie na temat 
przedstawionych w tekście 
zawodów 

 w większości poprawnie wyraża  
i uzasadnia swoje preferencje 
dotyczące tego, co będzie robił po 
ukończeniu szkoły  

 na ogół bezbłędnie przekazuje  

w języku angielskim informacje 
zawarte w tekście obcojęzycznym 

 częściowo bezbłędnie pisze 
artykuł na temat czynników 
wpływających na jego wybór 
ubrań - wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, stosuje adekwatny styl 
wypowiedzi. 

przedstawionych  
w tekście zawodów 

 poprawnie wyraża i uzasadnia 
swoje preferencje dotyczące 
tego, co będzie robił po 
ukończeniu szkoły  

 bezbłędnie przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte  

w tekście obcojęzycznym 
 bezbłędnie pisze artykuł na 

temat czynników wpływających 
na jego wybór ubrań - wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, stosuje 
adekwatny styl wypowiedzi. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 1 (ePanel) 

LIVE BEAT 4, ROZDZIAŁ 2: LIFE STORIES 

 
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. 14 - 25). 

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. koledzy, przyjaciele,  
2. czynności życia codziennego, 
3. czasowniki złożone z up, 
4. środki transportu, 
5. ważne postacie historyczne i ich osiągnięcia, 
6. Past Simple, 
7. przyimki: during, for, 
8. Past Continuous,  
9. Past Simple,  
10. when, while,  
11. Past Perfect Simple, 

12. after/before + -ing form. 



 

 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
dużą trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, 
internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

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

Rozumie szczegółowo teksty czytane 
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie. 

 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 częściowo poprawnie wyraża  

i uzasadnia opinie na temat 
kompromitujących sytuacji 

 w większości poprawnie opisuje 
kompromitującą sytuację ze 
swojego życia 

 na ogół poprawnie opowiada  
o swojej drodze do szkoły 

 w większości bezbłędnie opowiada 
o niezapomnianej podróży 

 w większości bezbłędnie 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekście 
obcojęzycznym 

 na ogół poprawnie opowiada  
o znanych mu sławnych 
postaciach związanych  
z podróżowaniem  

 w większości poprawnie wyraża  
i uzasadnia swoje opinie na temat 
osób przedstawionych w tekstach  

 na ogół bezbłędnie pisze artykuł  
o sławnej postaci z jego kraju, 
stosuje adekwatny styl 
wypowiedzi 

 w większości bezbłędnie pisze 
email do kolegi - relacjonuje 
wrażenia z wycieczki i spotkania 
znanej osoby, stosuje adekwatny 
styl wypowiedzi. 

 
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: przedstawia treści  
w innej formie, charakteryzuje, 
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, 
broni poglądów. 

Uczeń: 
 poprawnie wyraża i uzasadnia 

opinie na temat kompromitujących 
sytuacji 

 poprawnie opisuje kompromitującą 
sytuację ze swojego życia 

 poprawnie opowiada o swojej 
drodze do szkoły 

 bezbłędnie opowiada  
o niezapomnianej podróży 

 bezbłędnie przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte  
w tekście obcojęzycznym 

 poprawnie opowiada o znanych mu 
sławnych postaciach związanych  
z podróżowaniem  

 poprawnie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat osób 
przedstawionych w tekstach  

 bezbłędnie pisze artykuł o sławnej 
postaci z jego kraju, stosuje 
adekwatny styl wypowiedzi 

 bezbłędnie pisze email do kolegi - 
relacjonuje wrażenia z wycieczki  
i spotkania znanej osoby, stosuje 
adekwatny styl wypowiedzi. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 2 (ePanel) 

LIVE BEAT 4, ROZDZIAŁ 3: RESPONSIBILITY 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 



 

 

 WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

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. 26-33). 

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,  
2. sprzęt kuchenny, 
3. popularne zawody i związane z nimi czynności, 
4. czynności życia codziennego,  
5. formy spędzania czasu wolnego,  
6. kwestie społeczne, 
7. sposoby wyrażania przyszłości: Future Simple, be going to, Present Continuous, 
8. must, mustn't, should, ought to, have (got) to, don't have to, needn't, had better (not), 
9. forma -ing w podmiocie i orzeczeniu, 
10. make, let, allowed to. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
dużą trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, 
internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

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

Rozumie szczegółowo teksty czytane 
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie. 

 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 częściowo poprawnie wyraża  

i uzasadnia swoje opinie na temat 
treści tekstu  

 na ogół poprawnie opowiada  
o trzech rzeczach, które zabrałby 
ze sobą do programu 
telewizyjnego "Teen Island 
Challenge" 

 na ogół poprawnie przekazuje  

w języku angielskim informacje 
zawarte w tekście obcojęzycznym 

 w większości poprawnie opowiada 
jaką pracę dorywczą chciałby 

 
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: przedstawia treści  
w innej formie, charakteryzuje, 
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, 

broni poglądów. 

Uczeń: 
 poprawnie wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat treści tekstu  
 poprawnie opowiada o trzech 

rzeczach, które zabrałby ze sobą do 
programu telewizyjnego "Teen 
Island Challenge" 

 poprawnie przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte  
w tekście obcojęzycznym 

 poprawnie opowiada jaką pracę 
dorywczą chciałby wykonywać  

 bezbłędnie opowiada o zasadach 
obowiązujących w jego domu  



 

 

wykonywać  
 częściowo bezbłędnie opowiada  

o zasadach obowiązujących  
w jego domu  

 na ogół bezbłędnie pisze zbiór 
zasad obowiązujących w szkole  

 uczestniczy w rozmowie –  
w większości poprawnie zaprasza, 
przyjmuje i odrzuca zaproszenie  

 na ogół bezbłędnie pisze list do 
rodziców, stosuje adekwatny styl 
wypowiedzi  

 uczestniczy w rozmowie – na ogół 
poprawnie udziela rad. 

 bezbłędnie pisze zbiór zasad 
obowiązujących w szkole  

 uczestniczy w rozmowie –  
poprawnie zaprasza, przyjmuje  
i odrzuca zaproszenie  

 bezbłędnie pisze list do rodziców, 
stosuje adekwatny styl wypowiedzi  

 uczestniczy w rozmowie –
poprawnie udziela rad. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 3 (ePanel) 



 

 

 

LIVE BEAT 4, ROZDZIAŁ 4: ENTERTAINMENT 

 
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. 34 - 45). 

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. wynalazki,  
2. obsługa i korzystanie z urządzeń technicznych, 
3. technologie informacyjno – komunikacyjne, 
4. czasowniki złożone z on, 
5. formy spędzania czasu wolnego, 
6. zainteresowania, 
7. muzyka, 
8. literatura, 
9. Present Perfect Simple z just, already, before, never, ever, yet, 
10. stopień najwyższy przymiotników, 
11. Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous z for i since. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

dużą trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, 
internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

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

Rozumie szczegółowo teksty czytane 
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 częściowo poprawnie opisuje, jak 

wyglądałby świat bez Internetu  
 na ogół bezbłędnie przekazuje  

w języku angielskim informacje 
zawarte w tekście obcojęzycznym 

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

Uczeń: 
 poprawnie opisuje, jak wyglądałby 

świat bez Internetu  
 bezbłędnie przekazuje w języku 

angielskim informacje zawarte  
w tekście obcojęzycznym 



 

 

 w większości poprawnie 
przedstawia swoje przewidywania 
dotyczące przyszłości  

 uczestniczy w rozmowie – na ogół 
poprawnie reaguje na dobre i złe 
wiadomości  

 na ogół bezbłędnie opowiada  
o znanych mu kierowcach Formuły 
1 i ich sposobach spędzania czasu 
wolnego  

 w większości poprawnie opowiada 
o książkach, które przeczytał 

 częściowo poprawnie mówi, jak 
wyglądać będzie świat w 3020 
roku 

 na ogół bezbłędnie pisze recenzję 
ulubionej książki, stosuje 
adekwatny styl wypowiedzi 

 w większości bezbłędnie pisze 
email do kolegi - zaprasza do 
wzięcia udziału w akcji 
charytatywnej, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, stosuje 
adekwatny styl wypowiedzi. 

komunikację: przedstawia treści  
w innej formie, charakteryzuje, 
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, 
broni poglądów. 

 poprawnie przedstawia swoje 
przewidywania dotyczące 
przyszłości  

 uczestniczy w rozmowie –
poprawnie reaguje na dobre i złe 
wiadomości  

 bezbłędnie opowiada o znanych mu 
kierowcach Formuły 1 i ich 
sposobach spędzania czasu 
wolnego  

 poprawnie opowiada o książkach, 
które przeczytał 

 poprawnie mówi, jak wyglądać 
będzie świat w 3020 roku 

 bezbłędnie pisze recenzję ulubionej 
książki, stosuje adekwatny styl 
wypowiedzi 

 bezbłędnie pisze email do kolegi - 
zaprasza do wzięcia udziału w akcji 
charytatywnej, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, stosuje 
adekwatny styl wypowiedzi. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 4 (ePanel) 

LIVE BEAT 4, ROZDZIAŁ 5: NATURAL WORLD 

 
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. 46 - 53). 

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 

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



 

 

komunikacji. 

1. krajobraz i środowisko,  
2. pogoda,  
3. klęski żywiołowe, 
4. sprzęt biwakowy, 
5. lodowce,  
6. zagrożenie i ochrona środowiska, 
7. zdania warunkowe typu I z if, unless, provided that, as long as, 

8. zdania czasowe z when, until, as soon as, by the time, before, 
9. in case + Present Simple. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
dużą trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, 
internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

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

Rozumie szczegółowo teksty czytane 
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 częściowo poprawnie opowiada  

o swoich doświadczeniach - 
relacja z festiwalu lub koncertu 
muzycznego  

 uczestniczy w dyskusji na temat 
zorganizowania festiwalu 
rockowego w pobliżu jego miasta 
– na ogół poprawnie wyraża  
i uzasadnia swoje opinie 

 w większości poprawnie 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekście 
obcojęzycznym 

 na ogół bezbłędnie pisze email do 
lokalnej gazety, w którym wyraża 
i uzasadnia swoje opinie na temat 
planowanego festiwalu, stosuje 
adekwatny styl wypowiedzi  

 częściowo bezbłędnie mówi, co 
zabrałby ze sobą w przypadku 
ewakuacji  

 w większości poprawnie opowiada 
o ekstremalnych warunkach 
pogodowych i klęskach 
żywiołowych występujących  
w jego kraju  

 uczestniczy w rozmowie – na ogół 

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: przedstawia treści  
w innej formie, charakteryzuje, 
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, 
broni poglądów. 

Uczeń: 
 poprawnie opowiada o swoich 

doświadczeniach - relacja  
z festiwalu lub koncertu 
muzycznego  

 uczestniczy w dyskusji na temat 
zorganizowania festiwalu 
rockowego w pobliżu jego miasta –
poprawnie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 

 poprawnie przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte  
w tekście obcojęzycznym 

 bezbłędnie pisze email do lokalnej 
gazety, w którym wyraża  
i uzasadnia swoje opinie na temat 
planowanego festiwalu, stosuje 
adekwatny styl wypowiedzi  

 bezbłędnie mówi, co zabrałby ze 
sobą w przypadku ewakuacji  

 poprawnie opowiada  
o ekstremalnych warunkach 
pogodowych i klęskach 
żywiołowych występujących  
w jego kraju  

 uczestniczy w rozmowie –
poprawnie wybiera pięć 
najważniejszych przedmiotów 



 

 

poprawnie wybiera pięć 
najważniejszych przedmiotów 
potrzebnych na kempingu 

 uczestniczy w rozmowie –  
w większości poprawnie wyraża 
prośby i reaguje na nie  

 częściowo bezbłędnie pisze 
artykuł o górach lodowych, 
stosuje adekwatny styl 
wypowiedzi  

 uczestniczy w rozmowie -  
częściowo poprawnie 

przeprowadza wywiad z osobą, 
która przeżyła katastrofę Titanica. 

potrzebnych na kempingu 
 uczestniczy w rozmowie –  

poprawnie wyraża prośby i reaguje 
na nie  

 bezbłędnie pisze artykuł o górach 
lodowych, stosuje adekwatny styl 
wypowiedzi  

 uczestniczy w rozmowie -  
poprawnie przeprowadza wywiad z 
osobą, która przeżyła katastrofę 
Titanica. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 5 (ePanel) 

LIVE BEAT 4, ROZDZIAŁ 6: IMAGINATION 

 
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. 54 - 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. muzea, 
2. koledzy,  
3. przyjaciele,  
4. formy spędzania czasu wolnego,  
5. problemy, 
6. kwestie społeczne, 
7. czasowniki przechodnie, 
8. zdania warunkowe typu II z would, might, could, 
9. wish/if only + Past Simple, 



 

 

10. końcówki rzeczowników: -ion, -ment, -ity, -y, 
11. czasowniki + bezokoliczniki,  
12. czasowniki + forma –ing. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

dużą trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, 
internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

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

Rozumie szczegółowo teksty czytane 
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 częściowo poprawnie wyraża  

i uzasadnia swoje opinie na temat 
treści tekstu 

 częściowo poprawnie opowiada, 
co zrobiłby, gdyby był 
niewidzialny przez jeden dzień  

 na ogół bezbłędnie przekazuje  
w języku angielskim informacje 
zawarte w tekście obcojęzycznym 

 uczestniczy w rozmowie – 
częściowo bezbłędnie wyraża 
przypuszczenia i przewidywania  

 na ogół poprawnie pisze list do 
kolegi, w którym udziela rad, 
stosuje adekwatny styl 
wypowiedzi  

 uczestniczy w rozmowie – na ogół 
bezbłędnie prosi i udziela rady  

 częściowo bezbłędnie mówi, czy  
można łamać obietnice  

 w większości poprawnie wyraża  
i uzasadnia swoje opinie na temat 
dylematu Nicole 

 na ogół bezbłędnie pisze email do 
kolegi o imprezie na zakończenie 
roku szkolnego, stosuje 
adekwatny styl wypowiedzi 

 w większości bezbłędnie pisze 
email do kolegi, w którym udziela 
rady na temat odpowiedniego 
stroju na bal z okazji końca roku 
szkolnego, wyraża i uzasadnia 
opinie, stosuje adekwatny styl 
wypowiedzi. 

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: przedstawia treści  
w innej formie, charakteryzuje, 
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, 
broni poglądów. 

Uczeń: 
 poprawnie wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat treści tekstu 
 poprawnie opowiada co zrobiłby, 

gdyby był niewidzialny przez jeden 
dzień  

 bezbłędnie przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte  
w tekście obcojęzycznym 

 uczestniczy w rozmowie –
bezbłędnie wyraża przypuszczenia  
i przewidywania  

 poprawnie pisze list do kolegi,  
w którym udziela rad, stosuje 
adekwatny styl wypowiedzi  

 uczestniczy w rozmowie –
bezbłędnie prosi i udziela rady  

 bezbłędnie mówi, czy można łamać 
obietnice  

 poprawnie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat dylematu 
Nicole 

 bezbłędnie pisze email do kolegi  
o imprezie na zakończenie roku 
szkolnego, stosuje adekwatny styl 
wypowiedzi 

 bezbłędnie pisze email do kolegi,  
w którym udziela rady na temat 
odpowiedniego stroju na bal  
z okazji końca roku szkolnego, 
wyraża i uzasadnia opinie, stosuje 
adekwatny styl wypowiedzi. 



 

 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 6 (ePanel) 

LIVE BEAT 4, ROZDZIAŁ 7: COMMUNICATE 

 
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 - 73). 

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. technologie informacyjno-komunikacyjne,  
2. obsługa i korzystanie z urządzeń technicznych, 
3. relacje międzyludzkie,  
4. elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych - brytyjscy nastolatkowie, 
5. mowa zależna, 
6. zdania podrzędne wyrażające kontrast. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
dużą trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, 
internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

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

Rozumie szczegółowo teksty czytane 
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 
 

Uczeń 
 w większości poprawnie opowiada 

o swoich ulubionych stronach 
internetowych i robieniu zakupów 

online  
 na ogół poprawnie uczestniczy  

w rozmowie telefonicznej 
 częściowo bezbłędnie wyraża  

i uzasadnia swoje opinie na temat 
sytuacji przedstawionej w tekście 

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: przedstawia treści  
w innej formie, charakteryzuje, 
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, 
broni poglądów. 

Uczeń: 
 poprawnie opowiada o swoich 

ulubionych stronach internetowych 
i robieniu zakupów online  

 poprawnie uczestniczy w rozmowie 
telefonicznej 

 bezbłędnie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat sytuacji 
przedstawionej w tekście 
słuchanym  



 

 

słuchanym  
 częściowo poprawnie opowiada  

o swoich doświadczeniach  
 na ogół poprawnie przekazuje  

w języku angielskim informacje 
zawarte w tekście obcojęzycznym  

 częściowo bezbłędnie wyraża  
i uzasadnia swoje opinie  

 w większości poprawnie pisze 
artykuł o różnicach pomiędzy 
sobą a osobą, którą bardzo 
dobrze zna, stosuje adekwatny 

styl wypowiedzi  
 częściowo bezbłędnie pisze 

wiadomość do kolegi, stosuje 
adekwatny styl wypowiedzi. 

 poprawnie opowiada o swoich 
doświadczeniach  

 poprawnie przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte  
w tekście obcojęzycznym  

 bezbłędnie wyraża  
i uzasadnia swoje opinie  

 poprawnie pisze artykuł o różnicach 
pomiędzy sobą a osobą, którą 
bardzo dobrze zna, stosuje 
adekwatny styl wypowiedzi  

 bezbłędnie pisze wiadomość do 

kolegi, stosuje adekwatny styl 
wypowiedzi. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 7 (ePanel) 

LIVE BEAT 4, ROZDZIAŁ 8: RIGHT OR NOT? 

 
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. 74 - 85). 

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. problemy, 
2. przestępczość, 
3. problemy społeczne, 
4. czasowniki złożone z away, 
5. should have/ought to have, 
6. wnioskowanie z must/can't/might/could, 
7. wnioskowanie dotyczące przeszłości z must have/can't have /might have/could have. 



 

 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
dużą trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, 
internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

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

Rozumie szczegółowo teksty czytane 
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 częściowo bezbłędnie przekazuje 

w języku angielskim informacje 
zawarte w tekście obcojęzycznym 

 uczestniczy w rozmowie – na ogół 
poprawnie przeprasza za 
popełnione błędy  

 częściowo bezbłędnie pisze 
opowiadanie o przestępstwie, 
którego był świadkiem, stosuje 
adekwatny styl wypowiedzi  

 uczestniczy w rozmowie - na ogół 
poprawnie wnioskuje na temat 
przeszłości 

 uczestniczy w rozmowie – w 
większości poprawnie wyraża  
i uzasadnia opinię, której 
organizacji charytatywnej by 
pomógł 

 w większości bezbłędnie opowiada 
o swoich doświadczeniach w pracy 
na rzecz organizacji 
charytatywnej lub wspieraniu 
działań charytatywnych 

 na ogół bezbłędnie pisze email do 
organizacji charytatywnej  
z pytaniem o pracę dla 
wolontariuszy, stosuje adekwatny 
styl wypowiedzi 

 w większości poprawnie pisze 
wiadomość do kolegi - podaje 
powód swojego wyjścia, 
proponuje spotkanie w innym 
miejscu, podaje wskazówki 
dojazdu, stosuje adekwatny styl 
wypowiedzi. 

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: przedstawia treści  
w innej formie, charakteryzuje, 
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, 
broni poglądów. 

Uczeń: 
 bezbłędnie przekazuje w języku 

angielskim informacje zawarte  
w tekście obcojęzycznym 

 uczestniczy w rozmowie –
poprawnie przeprasza za 
popełnione błędy  

 bezbłędnie pisze opowiadanie  
o przestępstwie, którego był 
świadkiem, stosuje adekwatny styl 
wypowiedzi  

 uczestniczy w rozmowie - 
poprawnie wnioskuje na temat 
przeszłości 

 uczestniczy w rozmowie –
poprawnie wyraża i uzasadnia 
opinię, której organizacji 
charytatywnej by pomógł 

 bezbłędnie opowiada o swoich 
doświadczeniach w pracy na rzecz 
organizacji charytatywnej lub 
wspieraniu działań charytatywnych 

 bezbłędnie pisze email do 
organizacji charytatywnej  
z pytaniem o pracę dla 
wolontariuszy, stosuje adekwatny 
styl wypowiedzi 

 poprawnie pisze wiadomość do 
kolegi - podaje powód swojego 
wyjścia, proponuje spotkanie w 
innym miejscu, podaje wskazówki 
dojazdu, stosuje adekwatny styl 
wypowiedzi. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 8 (ePanel) 

LIVE BEAT 4, ROZDZIAŁ 9: IN THE NEWS 



 

 

 
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. 86 - 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. media, 
2. wynalazki, 
3. film,  
4. kwestie społeczne, 
5. tworzenie przymiotników i rzeczowników, 
6. strona bierna w czasach Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Past Perfect, Present Continuous, Past Continuous i Future Simple, 
7. strona bierna - czasowniki modalne, formy -ing i bezokolicznik. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
dużą trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, 
internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

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

Rozumie szczegółowo teksty czytane 
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie. 



 

 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 częściowo poprawnie opowiada  

o aktualnych wydarzeniach  
 w większości bezbłędnie 

przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekście 
obcojęzycznym 

 uczestniczy w rozmowie – na ogół 
poprawnie wyraża  
i uzasadnia swoje opinie, 
zgadza/nie zgadza się z rozmówcą  

 na ogół poprawnie mówi, co 

zmieniłby, gdyby rządził światem 
przez rok  

 na ogół bezbłędnie pisze artykuł 
na temat wybranej kwestii 
społecznej, stosuje adekwatny 
styl wypowiedzi 

 w większości poprawnie pisze list 
z podziękowaniem i sugestią, 
stosuje adekwatny styl 
wypowiedzi 

 uczestniczy w rozmowie – na ogół 
poprawnie uzyskuje i udziela 
informacji, rozwiązuje problemy. 

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: przedstawia treści  
w innej formie, charakteryzuje, 
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, 
broni poglądów. 

Uczeń: 
 poprawnie opowiada o aktualnych 

wydarzeniach  
 bezbłędnie przekazuje w języku 

angielskim informacje zawarte  
w tekście obcojęzycznym 

 uczestniczy w rozmowie –
poprawnie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, zgadza/nie zgadza się 
z rozmówcą  

 poprawnie mówi, co zmieniłby, 
gdyby rządził światem przez rok  

 bezbłędnie pisze artykuł na temat 
wybranej kwestii społecznej, 
stosuje adekwatny styl wypowiedzi 

 poprawnie pisze list  
z podziękowaniem i sugestią, 
stosuje adekwatny styl wypowiedzi 

 uczestniczy w rozmowie –
poprawnie uzyskuje i udziela 
informacji, rozwiązuje problemy. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 9 (ePanel) 



 

 

 

LIVE BEAT 4, ROZDZIAŁ 10: MONEY 
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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 - 105). 

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. kwestie społeczne, 
2. słownictwo związane z pieniędzmi, 
3. czynności życia codziennego, 
4. czasowniki złożone z out,  
5. elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych: zwyczaje, 
6. zdania warunkowe typu III z would have, might have, 
7. wish/if only + Past Perfect. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
dużą trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, 
internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

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

Rozumie szczegółowo teksty czytane 
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 częściowo poprawnie mówi, co 

zrobiłby, gdyby znalazł 
pierścionek z brylantem na ulicy 

 na ogół bezbłędnie przekazuje  
w języku angielskim informacje 
zawarte w tekście obcojęzycznym 

 częściowo bezbłędnie pisze wpis 
na blogu na temat "Uczciwość 
popłaca", stosuje adekwatny styl 

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: przedstawia treści  
w innej formie, charakteryzuje, 
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, 
broni poglądów. 

Uczeń: 
 poprawnie mówi, co zrobiłby, gdyby 

znalazł pierścionek z brylantem na 
ulicy 

 bezbłędnie przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte  
w tekście obcojęzycznym 

 bezbłędnie pisze wpis na blogu na 
temat "Uczciwość popłaca", stosuje 
adekwatny styl wypowiedzi 



 

 

wypowiedzi 
 na ogół poprawnie uczestniczy  

w rozmowie na temat "Uczciwość 
popłaca" 

 częściowo poprawnie opowiada  
o czynnościach, których żałuje 

 uczestniczy w rozmowie – na ogół 
poprawnie gratuluje i przyjmuje 
gratulacje 

 na ogół bezbłędnie opowiada  
o zachowaniu w różnych 
sytuacjach towarzyskich 

 częściowo poprawnie opowiada  
o zwyczajach w swoim kraju  
i porównuje je do zwyczajów  
w Wielkiej Brytanii 

 na ogół bezbłędnie opisuje 
zwyczaje w swoim kraju 

 na ogół bezbłędnie pisze 
pocztówkę do kolegi - opisuje 
pogodę, najciekawszy dzień 
pobytu, plany na przyszłość, 
stosuje adekwatny styl 
wypowiedzi. 

 poprawnie uczestniczy w rozmowie 
na temat "Uczciwość popłaca" 

 poprawnie opowiada  
o czynnościach, których żałuje 

 uczestniczy w rozmowie –
poprawnie gratuluje i przyjmuje 
gratulacje 

 bezbłędnie opowiada o zachowaniu 
w różnych sytuacjach towarzyskich 

 poprawnie opowiada o zwyczajach 
w swoim kraju i porównuje je do 
zwyczajów w Wielkiej Brytanii 

 bezbłędnie opisuje zwyczaje  
w swoim kraju 

 bezbłędnie pisze pocztówkę do 
kolegi - opisuje pogodę, 
najciekawszy dzień pobytu, plany 
na przyszłość, stosuje adekwatny 
styl wypowiedzi. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 10 (ePanel) 

Uczeń rozwiązuje End of year test (ePanel) 

 


