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Przedmiotowy system oceniania  

dla klas 7 

do podr�cznika English Class A2+ 
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1. POZIOM KOMPETENCJI J�ZYKOWEJ WG ESOKJ A2+, KTÓRA JEST MO�LIWA DO OSI�GNI�CIA W WYNIKU REALIZACJI PODR�CZNIKA English Class A2 
 

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: 
 

· Time for culture 
· Friends and family 
· Animal magic 
· New technology 
· My home, my town 
· Take care 
· Shopping around 
· Learning to work 
· Close to nature 

 
SŁUCHANIE: 
 
Ucze� potrafi zrozumieć wyra�enia 
 i najcz��ciej u�ywane słowa dotycz�ce  
go osobi�cie, jego rodziny i bezpo�redniego 
otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest 
wolne a wymowa wyra�na, potrafi 
zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, 
prostych komunikatach i ogłoszeniach.  
 
CZYTANIE: 
 
Ucze� potrafi czytać bardzo krótkie, proste 
teksty. Potrafi znale�ć konkretne, 
przewidywalne informacje w prostych 
tekstach dotycz�cych �ycia codziennego, 
takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, 
karty da�, rozkłady jazdy. Rozumie krótkie, 
proste listy prywatne. 
 

 
MÓWIENIE: 
 
 Ucze� potrafi posłu�yć si� ci�giem 
wyra�e� i zda�, by w prosty sposób opisać 
swoj� rodzin�, innych ludzi, warunki �ycia, 
swoje wykształcenie. 
 
PISANIE: 
 
Ucze� potrafi pisać krótkie i proste notatki 
lub wiadomo�ci wynikaj�ce z dora�nych 
potrzeb. Potrafi napisać bardzo prosty list 
prywatny. 

 
MÓWIENIE:  
 
Ucze� potrafi brać udział w zwykłej, 
typowej rozmowie wymagaj�cej prostej  
i bezpo�redniej wymiany informacji  
na znane mu tematy. Potrafi sobie radzić  
w bardzo krótkich rozmowach 
towarzyskich, nawet je�li nie rozumie 
wystarczaj�co du�o, by samemu 
podtrzymać rozmow�. 

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 A2+, rozdział 1: Time for culture 
 
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. 6 -17). 

 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. przedmioty nauczania 
4. umiej�tno�ci i zainteresowania 
5. uczucia i emocje 
6. popularne zawody 
7. dziedziny kultury 
8. twórcy i ich dzieła 
9. czynno�ci �ycia codziennego 
10. media 
11. korzystanie z urz�dze� technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych 
12. dane personalne 
13. �ycie prywatne 
14. czas Present Simple 
15. przysłówki cz�stotliwo�ci  
16. struktura gerund 

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 i ludziach ze 
swojego otoczenia 

· wita si� i �egna u�ywaj�c 

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, 

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

· wita si� i �egna u�ywaj�c 
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bardzo podstawowych 
zwrotów, 

· u�waj�c prostych zwrotów 
opisuje swoje upodobania i 
zainteresowania oraz formy 
sp�dzania czasu wolnego, 

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

· 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. 

 
 

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

wszystkich poznanych 
zwrotów,swobodnie 
prowadzi i podtrzymuje 
rozmow�, 

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

· szczegółowo i bezbł�dnie 
odpowiada na pytania o 
swoje dane 
personalne,udziela 
szczegółowych informacji o 
sobie, uzyskuje i udziela 
informacji o innych 
osobach, 

· 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. 
 
 

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziału 1 (e-Panel). 
English Class A2+, rozdział 2: Friends and family 
 
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. 18 - 29). 
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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. wygl�d zewn�trzny 
2. rzeczy osobiste 
3. czynno�ci �ycia codziennego 
4. uczucia i emocje 
5. rodzina 
6. konflikty i problemy 
7. cechy charakteru 
8. znajomi i przyjaciele 
9. umiej�tno�ci i zainteresowania 
10. formy sp�dzania czasu wolnego 
11. czas Present Simple 
12. czas Present Continuous  
13. przymiotniki zako�czone na -ing i -ed 
14. przyimki zwi�zane z czasem 

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,  

· przedstawia siebie i inne 
osoby, opisuje ludzi u�ywaj�c 
prostych struktur, 

· opisuje swoje upodobania 
u�ywaj�c prostych struktur, 

· wzoruj�c si� na podr�czniku i 
u�ywaj�c bardzo 
podstawowych zwrotów 
opowiada o wykonywanych 
czynno�ciach, 

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

· udziela prostych informacji o 
sobie, 

· 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, 

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

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow�, 

· szczegółowo i swobodnie, 
u�ywaj�c poznanych 
zwrotów opisuje swoje 
upodobania i 
zainteresowania oraz 
wykonywane czynno�ci, 

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

· stosuje wła�ciwy styl 
wypowiedzi, 

· wyczerpuj�co odpowiada 
na pytania, 

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

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziału 2 (e-Panel). 
English Class A2+, rozdział 3: Animal magic 
 
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. 30 - 43). 

 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. zwierz�ta 
2. formy sp�dzania czasu wolnego 
3. okresy �ycia 
4. cechy charakteru 
5. �ycie prywatne 
6. problemy 
7. zawody i czynno�ci z nimi zwi�zane 
8. styl �ycia 
9. ksi��ki 
10. �wiat przyrody 
11. czas Past Simple dla czasownika 'to be' oraz czasowników regularnych 
12. czas Present Simple do opisu stanów i do�wiadcze� 

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, 

· w prostych zdaniach opisuje 
zwierz�ta, 

· 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 cechy charakteru 

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, 

· samodzielnie udziela 
szczegółowych informacji 
na temat zwierz�t 
posługuj�c si� poznanym 
słownictwem i 
konstrukcjami, 

· szczegółowo , opowiada o 
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u�ywaj�c prostych struktur, 
· wyra�a opinie, uczucia i 

emocje u�ywaj�c prostych 
konstrukcji z podr�cznika, 

· udziela bardzo prostych 
informacji o innych ludziach, 

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

wydarzeniach z 
przeszło�cistosuje wła�ciwy 
styl wypowiedzi i poznane 
słownictwo, 

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

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów opisuje cechy 
charakteru i popiera je 
konkretnymi przykładami, 

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

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

· 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 A2+, rozdział 4: New technology 

 
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. 44 - 55). 
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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. formy sp�dzania czasu wolnego 
2. korzystanie z  podstawowych urz�dze� technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych 
3. konflikty i problemy 
4. wynalazki, 
5. czas Past simple z czasownikami nieregularnymi 
6. ró�ne formy czasowników 
7. zdania przydawkowe 

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, 

· w prostych zdaniach opisuje 
swoje upodobania korzystaj�c 
z tekstu w podr�czniku, 

· krótko opowiada o zjawiskach 
i do�wiadczeniach u�ywaj�c 
prostych struktur, 

· wzoruj�c si� na podr�czniku w 
prostej formie opisuje swoje 
upodobania, 

·  udziela prostych informacji na 
temat wydarze� z przeszło�ci, 

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

· w prostych zdaniach, wzoruj�c 
si� na podr�czniku opisuje 
wybranych ludzi, 

· w bardzo prostych zdaniach 
opisuje najnowsze rozwi�zania 
technologiczne, 

· 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 

· szczegółowo opisuje swoje 
upodobania i 
zainteresowania oraz 
wykonywane czynno�ci 
stosuj�c poznane 
słownictwo i wła�ciwe 
zwroty, 

· szczegółowo opisuje 
zjawiska i do�wiadczenia, 
stosuje wła�ciwe 
słownictwo, 

· podaje szczegóły na temat 
wydarze� i faktów z 
przeszło�ci, 

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

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow�, 

· udziela szczegółowych 
informacji  o innych 
osobach, 

· szczegółowo opisuje 
najnowsze rozwi�zania 
technologiczne oraz 
problemy z nimi zwi�zane, 

· stosuje wła�ciwy styl 
wypowiedzi, 
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· 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 A2+, rozdział 5: My home, my town 
 
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. 56 - 67). 

 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. pomieszczenia i wyposa�enie domu 
2. obowi�zki domowe 
3. konflikty i problemy 
4. uczucia i emocje 
5. zwiedzanie 
6. miejsca w mie�cie 
7. podró�owanie 
8. miejsca zamieszkania, 
9. czas Present Simple do opisu miejsc oraz swoich obowi�zków  
10. czasowniki modalne 'can', 'have to' i 'must' 
11. 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�  
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, 

· w prostych zdaniach opisuje 
miejsca, zadaje proste pytania 
dotycz�ce ciekawych 
miejscowo�ci, popełnia liczne 
bł�dy, 

· w prostych zdaniach udziela 
prostych informacji o swoich 

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, 

· samodzielnie i szczegółowo 
opisuje miejsca, zadaje 
szczegółowe pytania na 
temat ciekawostek 
turystycznych, 
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 obowi�zkach, 
· proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycje u�ywaj�c 
prostych konstrukcji, 

· prosi o rad� i udziela rady 
u�ywaj�c bardzo prostych 
konstrukcji, 

· nawi�zuje kontakty 
towarzyskie stosuj�c proste 
zwroty grzeczno�ciowe 
wzoruj�c si� na podr�czniku, 

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

 
 

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

· u�ywaj�c poznanego 
słownictwa udziela 
szczegółowych informacji o 
swoich obowi�zkach, 
uzyskuje i udziela 
informacji na temat innych 
osób, 

· proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje, 
prowadzi proste negocjacje 
u�ywaj�c bogatego 
słownictwa, 

· prosi o rad� i udziela rady, 
· swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmow�, 
nawi�zuje kontakty 
towrzyskie, 

· 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). 

English Class A2+, rozdział 6: Take care 
 
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. 68 - 81). 

 Ucze� w niewie lkim 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. 
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 1. cz��ci ciała 
2. choroby i urazy 
3. artykuły spo�ywcze 
4. zdrowie 
5. posiłki i ich przygotowanie 
6. nawyki �ywieniowe 
7. miejsce zamieszkania 
8. czasy Present Simple i Past Simple i u�ywa ich do opisywania do�wiadcze� 
9. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i okre�lenia ilo�ci 
10. czas Past Continuous 
11. czasowniki frazowe 

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 um iej�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, 

· w prostych zdaniach, wzoruj�c 
si� na podr�czniku  opisuje 
swoje upodobania i nawyki 
�ywieniowe, 

· korzystaj�c z podr�cznika 
opowiada o swoich 
do�wiadczeniach zwi�zanych z 
urazami i wypadkami, 

· prostymi zdaniami i 
korzystaj�c z podr�cznika 
udziela prostych informacji o 
swoich dolegliwo�ciach i 
chorobach, 

· prostymi zdaniami odpowiada 
na pytania dotycz�ce 
samopoczucia i stanu zdrowia, 

· korzystaj�c z tekstu w 
podr�czniku, u�ywaj�c 
prostych zwrotów pisze ofert� 
pracy, 

· 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, 

· przekazuje wyczerpuj�ce i 
szczegółowe informacje na 
temat swoich upodoba� i 
nawyków �ywieniowych 
oraz opisuje wa�ciwy styl 
�ycia, 

· samodzielnie i szczegółowo 
opisuje swoje 
do�wiadczenia zwi�zane z 
urazami i wypadkami oraz 
zadaje szczegółowe 
pytania na temat 
do�wiadcze� innych osób 

· udziela szczegółowych 
informacji o swoich 
dolegliwo�ciach i 
chorobach, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow� 
dotycz�c� samopoczucia i 
stanu zdrowia, 

· 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 6 (e-Panel). 
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English Class A2+, rozdział 7: Shopping around 
 
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. 82 – 93). 

 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. zakupy i usługi 
2. rodzaje sklepów 
3. towary i ich cechy 
4. formy sp�dzania czasu wolnego 
5. �rodki płatnicze 
6. miejsca w mie�cie 
7. czas Present Simple do opisu sklepów i produktów 
8. czas Present Continuous i konstrukcj� going to do wyra�ania planów i intencji 
9. czas Past Simple do przedstawienia wydarze� 
10. stopniowanie przymiotników 

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, 

· w prostych zdaniach opisuje 
sklepy, zadaje proste pytania 
dotycz�ce produktów, 

· krótko opisuje produkty, 
· prostymi zdaniami opisuje 

centra handlowe w swojej 
okolicy, 

· korzystaj�c z wyra�e� z 
podr�cznika opisuje 
zagadnienia zwi�zane z 
kieszonkowym, 

· prostymi zdaniami wyra�a 
swoje opinie na temat 
kieszonkowego, 

· korzystaj�c z podr�cznika, w 

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, 

· samodzielnie i szczegółowo 
opisuje sklepy i zadaje 
szczegółowe pytania na 
temat produktów 
dost�pnych w danym 
sklepie, 

· szczegółowo opisuje 
produkty i porównuje je ze 
sob�, 

· swobodnie i szczegółowo 
opisuje swoje ulubione  
centra handlowe, 
porównuje je ze sob� i 



15 
 

bardzo prostych zdaniach 
propoonuje i przyjmuje 
propozycje, 

· wzoruj�c si� na podr�czniku 
zaprasza, przyjmuje lub 
odrzuca zaproszenie, 

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

 

wyra�a opinie na ich 
temat, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat 
zagadnie� zwi�zanych z 
kieszonkowym, 

· wyra�a i uzasadnia swoje 
opinie na temat 
kieszonkowego, pyta o 
opinie innych osób, 

· proponuje, przyjmuje 
propozycje, prowadzi 
proste negocjacje stosuj�c 
poznane zwroty, 

· zaprasza i odpowiada na 
zaproszenie stosuj�c 
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 7 (e-Panel). 
 

 
English Class A2+, rozdział 8: Learning to work 
 
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. 94 - 105). 

 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. 
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 1. popularne zawody i zwi�zane z nimi czynno�ci i obowi�zki 
2. wybór zawodu 
3. uczenie si� 
4. edukacja, szkoła 
5. oceny szkolne 
6. uczucia i emocje 
7. rodzina 
8. praca 
9. zakupy i usługi 
10. czas Present Simple do opisu czynno�ci zwi�zane z wykonywaniem konkretnych zawodów 
11. czas Future Simple do wyra�ania przewidywa� na przyszło�ć 
12. czas Past Simple do przedstawiania wydarze� 
13. pierwszy tryb warunkowy 
14. zwi�zki przymiotników z przyimkami 
15. ró�ne konstrukcje słu��ce do wyra�ania przyszło�ci 

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, 

· w prostych zdaniach udziela 
informacji na temat poznanych 
zawodów oraz krótko opisuje 
czynno�ci z nimi zwi�zane, 

· korzystaj�c ze zwrotów z 
podr�cznika przedstawia swoje 
plany zawodowe, 

· w prostych zdaniach wyra�a 
przewidywania na przyszło�ć, 

· opisuje zagadnienia zwi�zane 
ze szkoł� u�ywaj�c bardzo 
prostych zwrotów, 

· korzystaj�c z podr�cznika i 
u�ywaj�c bardzo prostych 
zwrotów  wyra�a upodobania, 
opinie, uczucia i emocje, 

· korzystaj�c z podr�cznika i 
u�ywaj�c bardzo prostych 
zwrotów prosi o rad� i udziela 
rady, 

· korzystaj�c z podr�cznika i 
u�ywaj�c bardzo prostych 
zwrotów zaprasza, przyjmuje 
lub odrzuca zaproszenie, 

· 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 o zawodach i 
czynno�ciach z nimi 
zwi�zanych, uzyskuje i 
udziela informacji o 
preferencjach zawodowych 
innych osób, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat swoich 
planów zawodowych 
stosuj�c wła�ciwe zwroty i 
poznane słownictwo, 

· wyra�a plany i 
przewidywania na 
przyszło�ć, uzasadnia 
swoje wypowiedzi 
korzystaj�c z poznanych 
zwrotów, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow� 
dotycz�c� zagadnie� 
zwi�zanych ze szkoł�, 

· wyra�a upodobania, opinie, 
uczucia i emocje stosuj�c 
wła�ciwe zwroty i podaj�c 
uzasadnienia, 
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· prosi o rad� i udziela rady 
u�ywaj�c wła�ciwych 
zwrotów, 

· zaprasza i odpowiada na 
zaproszenie stosuj�c 
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 8 (e-Panel). 
 
 
 
 
 
 
 

 
English Class A2+, rozdział 9: Close to 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. 106 – 
121). 

 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. �wiat przyrody 
2. podró�owanie i turystyka 
3. krajobrazy 
4. dyscypliny sportowe 
5. sprz�t sportowy i uprawianie sportu 
6. wydarzenia 
7. czas Present Simple do opisu miejsc 
8. czas Past Simple do opisu do�wiadcze� 
9. czas Present Perfect do przekazywania informacji o ostatnich wydarzeniach 
10. ró�nica w u�yciu czasu Past Simple i Present Perfect 
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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 um iej�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, 

· w prostych zdaniach opisuje 
miejsca ciekawe turystycznie, 

· prostymi zdaniami opowiada o 
swoich do�wiadczeniach 
zwi�zanych z podró�owaniem, 

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

· u�ywaj�c bardzo prostego 
j�zyka wyra�a opinie, uczucia i 
emocje u�ywaj�c prostych 
konstrukcji, 

· wzoruj�c si� na tek�cie z 
podr�cznika pyta o 
pozwolenie, 

· korzystaj�c z podr�cznika i 
u�ywaj�c bardzo prostego 
j�zyka wyra�a pro�by, 

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

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

– udziela prostych informacji o 
problemach zwi�zanych z ochron� 
�rdowiska 

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 
miejsca ciekawe 
turystycznie, uzasadnia 
swój wybór, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat swoich 
do�wiadcze� zwi�zanych z 
podró�owaniem, u�ywaj�c 
poznane słownictwo i 
wła�ciwe konstrukcje, 

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

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

· pyta o pozwolenie, udziela 
i odmawia pozwolenia 
podaj�c powód swojej 
decyzji, 

· wyra�a pro�by, zgod� lub 
odmow� spełnienia pro�by, 

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów opisuje swoje 
upodobania, uczucia i 
emocje, 

· podaje szczegóły na temat 
problemów zwi�zanych z 
ochron� �rdowiska, 

· 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: 



19 
 

 

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)* 

 
*O ocenie maksymalnej mo�liwej do zdobycia na wybranej formie pisemnej ostatecznie 
decyduje nauczyciel.  

 


