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Przedmiotowy system oceniania 

dla klas 7 dwuj�zycznych  

do podr�cznika English Class B1 
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English Class B1 

 
1. POZIOM KOMPETENCJI J�ZYKOWEJ WG ESOKJ B1, KTÓRA JEST MO�LIWA DO OSI�GNI�CIA W WYNIKU REALIZACJI PODR�CZNIKA English Class B1 

 
 

WIEDZA 
UMIEJ�TNO�CI 

RECEPCJA PRODUKCJA 
INTERAKCJA 

 
 
Ucze� posługuje si� zakresem �rodków 
j�zykowych pozwalaj�cych mu na realizacj� 
działa� j�zykowych w wybranych aspektach 
nast�puj�cych bloków tematycznych: 
 

· Welcome to Woodley Bridge 
· That’s my world 
· Wild nature 
· The taste test 
· Curtain up! 
· The big match! 
· See the world! 
· Getting to know you 
· No time for crime 
· Think outside the box 

 
SŁUCHANIE: 
 
Ucze� potrafi zrozumieć główne my�li 
zawarte w jasnej, sformułowanej w 
standardowej odmianie j�zyka wypowiedzi 
na znane tematy, typowe dla domu, szkoły, 
czasu wolnego itd. Potrafi zrozumieć 
główne w�tki wielu programów radiowych i 
telewizyjnych traktuj�cych o sprawach 
bie��cych lub o sprawach interesuj�cych 
ucznia prywatnie lub zawodowo � wtedy, 

kiedy te informacje s� podawane 
stosunkowo wolno i wyra�nie. 
 
CZYTANIE: 
 
Ucze� rozumie teksty składaj�ce si� 
głównie ze słów najcz��ciej wyst�puj�cych, 
dotycz�cych �ycia codziennego lub 
zawodowego. Rozumie opisy wydarze�, 
uczuć i pragnie� zawarte w prywatnej 
korespondencji. 

 
MÓWIENIE: 
 
 Ucze� potrafi ł�czyć wyra�enia w prosty 
sposób, by opisywać prze�ycia i zdarzenia, 
a tak�e swoje marzenia, nadzieje i ambicje. 
Potrafi krótko uzasadniać i obja�niać 
własne pogl�dy i plany. Potrafi 
relacjonować wydarzenia i opowiadać 
przebieg akcji ksi��ek czy filmów, opisuje 
własne reakcje i wra�enia. 
 
PISANIE: 
 
Ucze� potrafi pisać proste teksty na znane 
mu lub zwi�zane z jego zainteresowaniami 
tematy. Potrafi pisać prywatne listy, 
opisuj�c swoje prze�ycia i wra�enia. 

 
MÓWIENIE:  
 
Ucze� potrafi sobie radzić w wi�kszo�ci 
sytuacji, w których mo�na si� znale�ć w 
czasie podró�y po kraju lub regionie, gdzie 
mówi si� danym j�zykiem. Potrafi - bez 
uprzedniego przygotowania � wł�czać si� 

do rozmów na znane mu tematy prywatne 
lub dotycz�ce �ycia codziennego (np. 
rodziny, zainteresowa�, pracy, 
podró�owania i wydarze� bie��cych). 

Osoba posługuj�ca si� j�zykiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i cz�sto u�ywane wyra�enia zwi�zane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotycz�ce rozmówcy, 
jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać si� w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagaj�cych jedynie bezpo�redniej wymiany zda� na tematy 
znane i powtarzaj�ce si�. Potrafi w prosty sposób opisywać �rodowisko, z którego si� wywodzi i bezpo�rednie otoczenie, a tak�e wypowiadać si� w sposób bardzo prosty na tematy zwi�zane 
z najwa�niejszymi potrzebami. 

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

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJ�CA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJ�CA 

  NISKI STOPIE� 
SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIE� SPEŁNIENIA 

WYMAGA� 
EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� 
SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� 
SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomo�ci: 
�rodki j�zykowe  

fonetyka 

ortografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ucze� nie spełnia 
wi�kszo�ci kryteriów, 
by otrzymać ocen� 
dopuszczaj�c�, tj. nie 
opanował 
podstawowej wiedzy 
 i nie potrafi wykonać 
zada�  
o elementarnym 
stopniu trudno�ci 
nawet z pomoc� 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomo�ciach  
i umiej�tno�ciach s� 
na tyle rozległe, �e 
uniemo�liwiaj� mu 
nauk� na kolejnych 
etapach. 
 
 

Ucze�: 
• zna ograniczon� liczb� 
podstawowych słów  
i wyra�e�, 
• popełnia liczne bł�dy  
w ich zapisie i wymowie, 
• zna proste, 
elementarne struktury 
gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne bł�dy 
leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 
zada�. 

Ucze�: 
• zna cz��ć 
wprowadzonych słów  
i wyra�e�, 
• popełnia sporo bł�dów 
w ich zapisie i wymowie, 
• zna wi�kszo�ć 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, 
• popełnia sporo bł�dów 
leksykalno-
gramatycznych  
w trudniejszych 
zadaniach. 

Ucze�: 
• zna wi�kszo�ć 
wprowadzonych słów  
i wyra�e�, 
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia nieliczne 
bł�dy leksykalno-
gramatyczne. 

Ucze�: 
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa  
i wyra�enia, 
• poprawnie je zapisuje  
i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia sporadyczne 
bł�dy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ucze� spełnia kryteria na 
ocen� bardzo dobr� oraz 
wykazuje si� wiedz�  
i umiej�tno�ciami 
wykraczaj�cymi ponad te 
kryteria. 

 
 

 

Umiej�tno�ci Recepcja 
Ucze�: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,  
• w ograniczonym 
stopniu rozwi�zuje 
zadania na słuchanie – 
rozumie pojedyncze 
słowa, 
• rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
w ograniczonym stopniu 
rozwi�zuje zadania na 
czytanie. 
 

Recepcja 
Ucze�: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• cz��ciowo poprawnie 
rozwi�zuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Recepcja 
Ucze�: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie  
i słuchanie.  

Recepcja 
Ucze�: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie  
i słuchanie, 
• zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
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Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
s� płynne i s� bardzo 
krótkie: wyrazy, 
pojedyncze zdania,  
w formie pisemnej dwa - 
trzy zdania, 
• ucze� przekazuje  
i uzyskuje niewielk� 
cz��ć istotnych 
informacji, 
• wypowiedzi ucznia s� 
w znacznym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
• ucze� stosuje niewielki 
zakres poznanego 
słownictwa oraz struktur, 
• ucze� popełnia liczne 
bł�dy leksykalno-
gramatyczne, które 
mog� zakłócać 
komunikacj�. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
s� zbyt płynne, ale maj� 
dostateczn� długo�ć, 
• ucze� przekazuje  
i uzyskuje wi�kszo�ć 
istotnych informacji, 
• wypowiedzi ucznia s� 
cz��ciowo nielogiczne  
i niespójne, 
• ucze� stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, 
• ucze� popełnia sporo 
bł�dów leksykalno-
gramatycznych, które 
nie zakłócaj� jednak 
komunikacji. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia s� 
do�ć płynne, a jego 
prace pisemne maj� 
odpowiedni� długo�ć, 
• ucze� przekazuje  
i uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 
• wypowiedzi ucznia s� 
logiczne i w miar� 
spójne, 
• ucze� stosuje 
adekwatne do tematu 
słownictwo oraz 
struktury, 
• ucze� popełnia 
nieliczne bł�dy 
leksykalno-gramatyczne, 
nie zakłócaj�ce 
komunikacji, 
• ucze� stosuje 
odpowiedni� form�  
i styl. 

Produkcja 
• wypowiedzi i prace 
pisemne ucznia s� 
płynne i maj� 
odpowiedni� długo�ć, 
• ucze� przekazuje  
i uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 
• wypowiedzi ucznia s� 
logiczne i spójne, 
• ucze� stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
• ucze� popełnia 
sporadyczne bł�dy 
leksykalno-gramatyczne, 
• ucze� stosuje 
odpowiedni� form�  
i styl. 
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English Class B1, rozdział Starter: Welcome to Woodley Bridge 
 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH  

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 4 -9). 

 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. członkowie rodziny 
2. formy sp�dzania czasu wolnego 
3. zainteresowania 
4. pomieszczenia i wyposa�enie domu  
5. zawody i czynno�ci z nimi zwi�zane 
6. czynno�ci �ycia codziennego 
7. ubrania i dodatki 
8. uczucia i emocje 
9. kraje, narodowo�ci i j�zyki 
10. dane personalne 
11. czas Present Simple 
12. przysłówki cz�stotliwo�ci 
13. czas Present Continuous 
14. konstrukcja there is / there are z okre�leniami some / any 
15. zaimki dzier�awcze i dopełniacz sakso�ski 
16. czas Past Simple dla czasownika to be i czasowników regularnych  

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

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

· udziela podstawowych 
informacji o sobie, 

· u�ywaj�c podstawowych 
zwrotów opisuje pomiesczenia, 

· u�waj�c prostych zwrotów 
opisuje swoje upodobania i 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

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

· szczegółowo opisuje ró�ne 
pomieszczenia, wyra�a 
opinie na ich temat, 



6 
 

zainteresowania, formy 
sp�dzania czasu wolnego oraz 
czynno�ci �ycia codziennego, 

· u�ywaj�c prostych zwrotów 
opisuje ubrania i dodatki, 

· u�ywaj�c podstawowych 
zwrotów opisuje wybrane 
zawody i czynno�ci z nimi 
zwi�zane, 

· stosuj�c poznane słownictwo 
opisuje ludzi i podaje 
informacje na temat 
narodowo�ci, 

· u�ywaj�c prostych zwrotów 
wyra�a swoje uczucia i 
emocje, 

· stosuje poznane zwroty do 
opowiadania o wydarzeniach z 
przeszło�ci, 

· korzysta z podr�cznika, aby 
formułować pytania i 
wypowiedzi, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów, 

· zazwyczaj stosuje poprawny 
styl wypowiedzi. 

 
 

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów opisuje swoje 
upodobania i 
zainteresowania, formy 
sp�dzania czasu wolnego 
oraz czynno�ci �ycia 
codziennego, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat ubra� i 
dodatków, okre�la style, 

· opisuje ró�ne zawody i 
szczegółowo opisuje 
czynno�ci i obowi�zki z 
nimi zwi�zane, 

· szczegółowow opisuje ludzi 
i podaje informacje na 
temat narodowo�ci, 

· swobodnie wyra�a swoje 
uczucia i emocje, 

· szczegółowo opowiada o 
wydarzeniach i 
do�wiadczeniach z 
przeszło�ci, 

· stosuje wła�ciwy styl 
wypowiedzi 

· samodzielnie zadaje 
pytania w celu uzyskania 
informacji, 

· wyczerpuj�co odpowiada 
na zadawane pytania, 

· zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
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English Class B1, rozdział 1: That’s my world 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH  

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 10 - 21). 

 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. korzystanie z podstawowych urz�dze� technicznych i technologii informacyjno-komnikacyjnych 
2. umiej�tno�ci i zainteresowania 
3. uczucia i emocje 
4. media 
5. miejsce zamieszkania 
6. czynno�ci �ycia codziennego 
7. cechy charakteru 
8. formy sp�dzania czasu wolnego 
9. czas Present Simple 
10. czas Present Continuous 
11. czasowniki z bezokolicznikiem lub konstrukcj� gerund 
12. czasowniki statyczne 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

· opisuje podstawowe 
urz�dzenia techniczne i 
technologie informacyjno-
komunikacyjne u�ywaj�c 
prostych struktur, 

· opisuje swoje upodobania i 
wyra�a swoje opinie u�ywaj�c 
prostych struktur, 

· opowiada o nawykach i 
przyzwyczajeniach u�ywaj�c 
bardzo prostych struktur, 

· wyra�a opinie, uczucia i 
emocje u�ywaj�c prostych 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· szczegółowo i swobodnie 
opisuje podstawowe 
urz�dzenia techniczne i 
technologie informacyjno-
komunikacyjne, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow�, 

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów opisuje swoje 
upodobania i 
zainteresowania oraz 
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konstrukcji, 
· udziela prostych informacji o 

sobie, 
· zapisuje i przekazuje ustnie 

cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 
 
 
 

wyra�a swoje opinie i pyta 
o opinie innych osób, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat swoich 
nawyków i przyzwyczaje�, 

· stosuje wła�ciwy styl 
wypowiedzi, 

· wyczerpuj�co odpowiada 
na pytania, 

· zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziału 1 (e-Panel). 
English Class B1, rozdział 2: Wild nature 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH  

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 22 - 33). 

 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. pogoda 
2. kl�ski �ywiołowe 
3. formy sp�dzania czasu wolnego 
4. podró�owanie 
5. koflikty i problemy 
6. wycieczki 
7. krajobraz 
8. korzystanie z podstawowych urz�dze� technologicznych 
9. czas Past Simple 
10. czas Past Continuous 
11. czas Present Simple 
12. przysłówki i zaimki nieokre�lone 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
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poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

i słuchanie, 
· opisuje pogod� i ró�ne rodzaje 

kl�sk �ywiołowych u�ywaj�c 
podstawowych struktur, 

· wzoruj�c si� na podr�czniku w 
prostych zdaniach opowiada o 
wydarzeniach z przeszło�ci, 

· wzoruj�c si� na podr�czniku i 
u�ywaj�c poznanych zwrotów 
prowadzi krótk� rozmow�, 

· opisuje formy sp�dzania czasu 
wolnego u�ywaj�c prostych 
struktur, 

· wyra�a swoje upodobania, 
opinie, uczucia i emocje 
u�ywaj�c prostych konstrukcji, 

· udziela prostych informacji o 
ulubionych miejscach, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 
 

W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

słuchanie, 
· wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia, 
· udziela szczegółowych 

informacji na temat 
pogody, ró�nych zjawisk 
atmosferycznych oraz 
rodzajów kl�sk 
�ywiołowych z 
uwzgl�dnieniem 
problemów dotycz�cych 
jego miejsca zamieszkania, 

· szczegółowo opowiada o 
wydarzeniach i 
do�wiadczeniach z 
przeszło�ci, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow�, 
przekazuje i uzyskuje 
informacje od swojego 
rozmówcy, 

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów opisuje formy 
sp�dzania czasu wolnego, 

· swobodnie wyra�a swoje 
upodobania, opinie, 
uczucia i emocje u�ywaj�c 
poznanych konstrukcji, 

· podaje szczegóły na temat 
ró�nych miejsc, 

· zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziału 2 (e-Panel). 
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English Class B1, rozdział 3: The taste test 
 

OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH  

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 34 - 47). 

 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. artykuły spo�ywcze 
2. styl �ycia 
3. posiłki i ich przygotowanie 
4. kupowanie jedzenia w restauracji 
5. nawyki �ywieniowe 
6. czas Present Perfect z never / ever / just / already / yet / for / since 
7. kolokacje z czasownikami make i do 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

· opisuje artkuły spo�ywcze 
u�ywaj�c prostych struktur i 
prostych zwrotów, 

· opisuje znane programy 
kulinarne u�ywaj�c prostych 
struktur, 

· udziela prostych informacji na 
temat przygotowania 
posiłkówi, 

· wyra�a opinie, uczucia i 
emocje u�ywaj�c prostych 
konstrukcji, 

· opisuje swoje do�wiadczenia 
u�ywaj�c prostych struktur, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia 

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów opisuje artykuły 
spo�ywcze oreaz miejsca, 
w których mo�na je nabyć, 

· szczegółowo opisuje znane 
i ulubione programy 
kulinarne, uzasadnia swój 
wybór, 

· podaje szczegóły na temat 
przygotowania posiłków i 
swoich ulubionych potraw, 

· swobodnie wyra�a opinie, 
uczucia i emocje u�ywaj�c 
poznanych konstrukcji, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow�, 
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 · szczegółowo opisuje swoje 
do�wiadczenia, 

· stosuje wła�ciwy styl 
wypowiedzi, 

· zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.  

 
Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziału 3 (e-Panel). 

English Class B1, rozdział 4: Curtain up! 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH  

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 48 - 59). 

 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. kultura 
2. dziedziny kultury 
3. rodzaje filmów 
4. uczestnictwo w kulturze 
5. �ycie społeczne 
6. formy sp�dzania czasu wolnego 
7. wydarzenia i uroczysto�ci w ró�nych krajach 
8. przysłówki opisuj�ce ludzi 
9. czas Present Simple  
10. stopniowanie przymiotników 
11. okre�lenia ilo�ci some, any, much, many, (a) few, (a) little, a lot of, lots of 
12. przysłówki sposobu 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

· opisuje ulubione programy 
telewizyjne, 

· udziela prostych informacji o 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· szczegółowo opisuje 
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w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 
 

swoich obowi�zkach, 
· wyra�a swoje upodobania 

u�ywaj�c prostych konstrukcji, 
· korzystaj�c z tekstu w 

podr�czniku opisuje 
tradycyjne stroje z ró�nych 
krajów, 

· prostym j�zykiem wypowiada 
si� na temat organizacji 
uroczysto�ci, 

· prowadzi rozmow� stosuj�c 
proste zwroty, proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje wzoruj�c si� na 
podr�czniku, 

· prostymi słowami opisuje 
ulubion� potraw� i sposób jej 
przygotowania, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 
 

na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

ulubione programy 
telewizyjne, uzasadnia 
swój wybór, 

· udziela szczegółowych 
informacji o swoich 
upodobaniach dotycz�cych 
form rozrywki, 

· szczegółowo opisuje 
wybrane stroje tradycyjne 
z ró�nych pa�stw, 

· podaje szczegoóły 
dotycz�ce organizacji 
ró�nych uroczysto�ci, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow�, 
proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje 
urzywaj�c wszystkich 
poznanych zwrotów, 

· szczegółowo opisuje swoj� 
ulubion� potraw� i podaje 
dokładny przepis na jej 
wykonanie, 

· stosuje wła�ciwy styl 
wypowiedzi, 

· zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziału 4 (e-Panel). 

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z pierwszego semestru. 

English Class B1, rozdział 5: The big match! 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH  

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 60 - 71). 
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 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. dyscypliny sportowe 
2. obiekty sportowe 
3. sprz�t sportowy 
4. uprawianie sportu 
5. improezy sportowe 
6. formy sp�dzania czasu wolnego 
7. korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych 
8. czas Present Simple do opisywania dyscyplin sportowych 
9. ró�ne sposoby wyra�ania przyszło�ci 
10. pierwszy tryb warunkowy 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

· u�ywaj�c prostych struktur 
opisuje dyscypliny sportowe i 
obiekty słu��ce do ich 
uprawiania, 

· opisuje imprezy sportowe i 
prostym j�zykiem wyra�a 
opinie na ich temat, 

· udziela prostych informacji o 
swoich intencjach i planach na 
przyszło�ć, 

· u�ywaj�c prostych zwrotó 
opisuje wydarzenia sportowe, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów opisuje 
ró�norodne dyscypliny 
sportowe i obiekty słu��ce 
do ich uprawiania, 

· szczegółowo opisuje 
wybrane imprezy 
sportowe, wyra�a opinie na 
ich temati oraz zadaje 
szczegółowe pytania na 
temat opinii innych osób, 

· udziela szczegółowych 
informacji o swoich 
intencjach i planach na 
przyszło�ć, 

· swobodnie i szczegółowo 
opisuje wydarzenia 
sportowe, wyra�a opinie na 
ich temat, 

· stosuje wła�ciwy styl 
wypowiedzi, 

· zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziału 5 (e-Panel). 
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English Class B1, rozdział 6: See the world! 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH  

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 72 – 85). 

 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. podró�owanie i turystyka 
2. zwiedzanie 
3. orientacja w terenie 
4. wycieczki 
5. baza noclegowa 
6. styl �ycia 
7. dyscypliny sportowe 
8. obiekty sportowe 
9. imprezy sportowe 
10. uprawianie sportu 
11. czas Present Simple i Past Simple do opisu do�wiadcze� zwi�zanych z podró�owaniem 
12. czasowniki modalne must, have to, ought to, should do wyra�ania nakazów, zakazów i udzielania rad 
13. czasowników modalnych must, could, might / may, can’t do wyra�ania spekulacji 
14. zdania podrz�dne okolicznikowe czasu 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

· opisuje ró�ne rodzaje 
wyjazdów, 

· opisuje opisuje zagadnienia 
zwi�zane z podró�owaniem, 
przedstawia krótko swoje 
plany i przygotowania do 
wyjazdów, 

· u�ywaj�c zwrotów z 
podr�cznika proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje, zach�ca, prosi o 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· szczegółowo opisuje ró�ne 
rodzaje wyjazdów oraz 
do�wiadczenia z nimi 
zwi�zane, 

· szczegółowo opisuje 
zagadnienia zwi�zane z 
podró�owaniem, 
przedstawia swoje plany 
zwi�zane z podró�owaniem 
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rad� i udziela rady, nakazuje, 
zakazuje, 

· opisuje ró�ne bazy noclegowe, 
· prostym j�zykiem opisuje 

miejsca, które warto zwiedzić, 
wyra�a proste opinie na ich 
temat, 

· krótko opisuje problemy 
zwi�zane z podró�owaniem, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 

i przygotowania do 
wyjazdów, 

· swobodnie prowadzi 
rozmow�, proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje, zach�ca, prosi 
o rad� i udziela rady, 
nakazuje, zakazuje 
u�ywaj�c wszystkich 
poznanych zwrotów, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat 
ró�nych baz noclegowych, 
wyra�a opinie na ich 
temat, 

· szczegółowo opisuje 
miejsca, które warto 
zwiedzić, wyra�a i 
uzasadnia swoje opinie na 
ich temat, pyta o opinie 
innych osób, 

· prowadzi i podtrzymuje 
rozmow�, prosi o 
wyja�nienie, powtórzenie, 
sprecyzowanie 
interesuj�cych zagadnie�, 

· opisuje problemy zwi�zane 
z podró�owaniem, 

· zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.  

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziału 6 (e-Panel). 
English Class B1, rozdział 7: Getting to know you 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH  

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 86 - 97). 
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 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. członkowie rodziny 
2. cechy charakteru 
3. uczucia i emocje 
4. rodzina i przyjaciele 
5. koflikty i problemy 
6. �wi�ta i uroczysto�ci rodzinne 
7. wydarzenia – Dzie� Przyja�ni 
8. dom i jego okolica 
9. wygl�d zewn�trzny 
10. miejsce zamieszkania 
11. przeprowadzka 
12. czas Present Simple do opisu relacji mi�dzy członkami rodziny 
13. drugi tryb warunkowy 
14. czas Present Simple i Past Simple do przedstawiania wydarze� 
15. zdania wzgl�dne definiuj�ce 
16. ró�ne znaczenia czasownika get 
17. czas Present Continuous do opisu zdj�ć 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

· udziela prostych informacji na 
temat członków swojej rodziny 
oraz krótko ich opisuje, 

· prostymi słowami opisuje 
ulubione uroczysto�ci 
rodzinne, 

· opisuje ró�ne miejsca 
zamieszkania u�ywaj�c 
prostych zwrotów, 

· u�ywaj�c prostych zwrotów 
opisuje osoby na zdj�ciach, 

· opowiada o swoich 
do�wiadczeniach zwi�zanych z 
przyja�ni� u�ywaj�c prostych 
konstrukcji, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów.  

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat 
członków swojej rodziny, 
uzyskuje i udziela 
informacji o innych 
osobach, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat swoich 
ulubionych uroczysto�ci 
rodzinnych, wyra�a i 
uzasadnia swoje opinie, 

· szczegółowo opisuje ró�ne 
miejsca zamieszkania 
u�ywaj�c poznanych 
zwrotów, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow� na 
temat osób na zdj�ciach, 
uzyskuje i przekazuje 
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informacje na ich temat, 
· swobodnie i szczegółowo 

opisuje swoje 
do�wiadczenia zwi�zane z 
przyja�ni�, 

· wyra�a opinie stosuj�c 
wła�ciwe zwroty i podaj�c 
uzasadnienia, 

· zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziału 7 (e-Panel). 
English Class B1, rozdział 8: No time for crime 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH  

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 98 – 109). 

 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. rodzaje zbrodni 
2. przest�pcy 
3. prawo 
4. zainteresowania 
5. rozwi�ywanie zagadek kryminalnych 
6. opisywanie umiej�tno�ci 
7. filmy 
8. styl �ycia 
9. media społeczno�ciowe 
10. zjawiska społeczne – przest�pstwa 
11. cechy charakteru 
12. formy sp�dzania czasu wolnego 
13. czas Past Simple i Past Continuous do zdarze� z przeszło�ci 
14. strona bierna dla czasu Present Simple i Past Simple 
15. konstrukcja have / get something done 
16. przedrostki negatywne przed przymiotnikami 
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UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

· opisuje zabawne zdarzenia z 
przeszło�ci u�ywaj�c prostych 
zwrotów, 

· opisuje wybrany film 
detektywistyczny, 

· u�ywaj�c prostych zda� 
opowiada o wydarzeniach z 
przeszło�ci, 

· wyra�a opinie, uczucia i 
emocje u�ywaj�c prostych 
konstrukcji, 

· krótko opisuje swój styl �ycia 
u�ywaj�c prostych zwrotów, 

· opisuje zagadnienia zwi�zane 
z przest�pstwami i 
wykorzystaniem mediów 
społeczno�ciowych 
wykorzystuj�c tekst z 
podr�cznika, 

· opisuje swoje upodobania, 
uczucia i emocje u�ywaj�c 
prostych struktur, 

· u�ywaj�c prostych zwrotów 
opisuje cechy charakteru, 

· proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje, zach�ca 
u�ywaj�c podstawowych 
zwrotów, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów.  

 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat 
wybranego filmu 
detektywistycznego, 

· swobodnie i szczegółowo 
opowiada o wydarzeniach z 
przeszło�ci,  

· wyra�a szczegółowe opinie, 
uczucia i emocje, pyta o 
opinie innych, 

· opisuje swój styl �ycia 
podaj�c szczegóły i 
wyja�nienia, 

· szczegółowo opisuje 
zagadnienia zwi�zane z 
przest�pstwami i 
wykorzystaniem mediów 
społeczno�ciowych, 

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów opisuje swoje 
upodobania, uczucia i 
emocje, stosuje wła�ciwe 
zwroty, 

· podaje szczegóły na temat 
cech charakteru, 

· prowadzi i podtrzymuje 
rozmow�, proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje, zach�ca 
u�ywaj�c poznene zwroty, 

· zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 
 
 
 
 
 

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci z rozdziału 8 (e-Panel). 
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English Class B1, rozdział 9: Think outside the box 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH  

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 110 – 
125). 

 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. cechy charakteru 
2. edukacja 
3. przedmioty nauczania 
4. uczenie si� 
5. zaj�cia pozalekcyjne 
6. zdobywanie certyfikatów 
7. umiej�tno�ci i zainteresowania 
8. uczucia i emocje 
9. dane personalne 
10. wymiana uczniowska 
11. podró�owanie i turystyka 
12. wydarzenia 
13. szkoły alternatywne 
14. czas Present Simple 
15. kolejno�ć słów w pytaniach 
16. słowa pytaj�ce 
17. kolokacje z czasownikami take i make 
18. ró�norodne czasy gramatyczne 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

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

· u�ywaj�c prostych zwrotów 
opisuje cechy charakteru, 

· opowiada o do�wiadczeniach z 
przeszło�ci i tera�niejszo�ci 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów opisuje cechy 
charakteru, 

· przedstawia siebie i inne 
osoby ze swojego 
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u�ywaj�c podstawowych 
zwrotów, 

· udziela podstawowych 
informacji o zmianach w 
edukacji, opowiada o swoich 
do�wiadczeniach, 

· opowiada o szkole i 
nauczycielach u�ywaj�c 
prostego słownictwa, 

· u�waj�c prostych zwrotów 
opisuje swoje uczucia i 
emocje, 

· nawi�zuje kontakty 
towarzyskie, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów.  

 

na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

otoczenia, podaje 
szczegóły na ich temat, 

· swobodnie i szczegółowo 
opowiada o 
do�wiadczeniach z 
przeszło�ci i tera�niejszo�ci 
u�ywaj�c poznanychych 
zwrotów,  

· swobodnie i szczegółowo 
opowiada o szkole i 
nauczycielach, wyra�a i 
uzasadnia swoje opinie, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat swoich 
uczuć i emocji, 

· swobodnie nawi�zuje 
kontakty towarzyskie, 
prowadzi i podtrzymuje 
rozmow�, uzyskuje i 
przekazuje informacje, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow�, 

· zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 

Przeliczanie punktów zdobytych na dowolnej formie pisemnej np. sprawdzianie, te�cie lub kartkówce: 
 

Procentowy udział Ocena 

0-29% Niedostateczny (1) 
30-49% Dopuszczaj�cy  (2) 

50-70% Dostateczny (3) 

71- 89% Dobry (4) 

91-99% Bardzo dobry (5) 

100% Celuj�cy (6)/bardzo dobry 
(5)* 
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*O ocenie maksymalnej mo�liwej do zdobycia na wybranej formie pisemnej ostatecznie 
decyduje nauczyciel.  

 


