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Przedmiotowy system oceniania  

dla klasy 8 dwuj�zycznej 

do podr�cznika  

English Class B1+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

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: 
 

· A new start at Belmont Academy  
· Out of your comfort zone 
· What a waste! 
· Style challenge! 
· Team work 
· Light years away 
· Take a deep breath 
· A clear message 
· Creative energy! 
· Let’s get together 

 
SŁUCHANIE: 
 
Ucze� potrafi zrozumieć dłu�sze 
wypowiedzi i my�li zawarte w jasnej, 
sformułowanej w standardowej odmianie 
j�zyka wypowiedzi pod warunkiem, �e 
temat jest w miar� znany. Rozumie w�tki 
wielu programów radiowych i telewizyjnych 
traktuj�cych o sprawach bie��cych lub o 
sprawach interesuj�cych ucznia prywatnie. 
Rozumie wi�kszo�ć filmów w standardowej 
odmianie j�zyka. 
 
 
CZYTANIE: 
 
Ucze� czyta ze zrozumieniem teksty i 
artykuły dotycz�ce bie��cych problemów, w 
których pisz�cy prezentuj� okre�lone 
stanowiska i pogl�dy. Rozumie opisy 
wydarze�, uczuć i pragnie� zawarte w 
prywatnej korespondencji. Rozumie proz� 
literack� dostosowan� do swojego 
poziomu. 
 
 

 
MÓWIENIE: 
 
Ucze� potrafi porozumiewać si� płynnie i 
spontanicznie, by opisywać prze�ycia i 
zdarzenia, a tak�e swoje marzenia, 
nadzieje i ambicje. Mo�e prowadzić do�ć 
swobodne rozmowy. Potrafi 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. Potrafi brać 
czynny udział w dyskusjach na znane mu 
tematy, przedstawiać swoje zdanie i bronić 
swoich pogl�dów. 
 
PISANIE: 
 
Ucze� potrafi pisać zrozumiałe teksty na 
tematy zwi�zane z zainteresowaniami. 
Potrafi pisać prywatne listy, opisuj�c swoje 
prze�ycia i wra�enia, oraz przekazywać 
informacje. Potrafi pisać listy, podkre�laj�c 
znaczenie, jakie maj� dane wydarzenia i 
prze�ycia. 
 

 
MÓWIENIE:  
 
 
Ucze� radzi sobie w sytuacjach, w których 
mo�na si� znale�ć w czasie podró�y po 
kraju lub regionie, gdzie mówi si� danym 
j�zykiem. Potrafi wł�czać si� do rozmów na 
znane mu tematy. Ucze� potrafi 
formułować przejrzyste, rozbudowane 
wypowiedzi na ró�ne tematy zwi�zane z 
dziedzinami, które go interesuj�. Potrafi 
wyja�nić swój punkt widzenia w danej 
kwestii oraz podać argumenty za i przeciw 
wzgl�dem mo�liwych rozwi�za�. 
 
 

Osoba posługuj�ca si� j�zykiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i wyra�enia zwi�zane z najistotniejszymi sprawami (np.: informacje dotycz�ce rozmówcy, jego rodziny, zakupów, 
otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać si� płynnie i spontanicznie w typowych sytuacjach komunikacyjnych odbywaj�cych si� w standardowej odmianie j�zyka, wymagaj�cych 
bezpo�redniej wymiany zda� na znane tematy. Potrafi szczegółowo opisywać �rodowisko, z którego si� wywodzi i swoje otoczenie, a tak�e wypowiadać si� na tematy zwi�zane z 
najwa�niejszymi potrzebami. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocen� celuj�c� 
otrzymuje ucze�, który w 
wysokim stopniu 
opanował wiedz� i 
umiej�tno�ci okre�lone 
programem nauczania.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
*W �wietle 
obowi�zuj�cych 
przepisów ocena ucznia 

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 
lub 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 
słownictwo oraz 
struktury adekwatne do 
tematu, 
• ucze� popełnia 
nieliczne bł�dy 
leksykalno-gramatyczne, 
niezakłócaj�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. 
 
 
 
 

ma wynikać ze stopnia 
przyswojenia przez niego 
tre�ci wynikaj�cych z 
podstawy programowej. 
Ustalenie wymaga� na 
ocen� celuj�c� nale�y do 
nauczyciela, ale musz� 
one być zgodne z 
prawem. Je�eli ucze� 
wykazuje 
zainteresowanie 
poszerzaniem wiedzy,  
mo�na go za to nagrodzić 
dodatkowo, ale wiedza 
wykraczaj�ca poza 
program nie mo�e być 
elementem koniecznym 
do uzyskania oceny 
celuj�cej – art. 44b ust. 3 
Ustawy z dnia 7 wrze�nia 
1991 r. o systemie 
o�wiaty (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2198, 2203 i 2361) 
 

 
 

 

 
English Class B1+, rozdział Starter: A new start at Belmont Academy 
 
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). 
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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. znajomi i przyjaciele 
3. czynno�ci �ycia codziennego 
4. szkoła i jej pomieszczenia 
5. przedmioty nauczania 
6. �ycie szkoły 
7. zainteresowania 
8. formy sp�dzania czasu wolnego 
9. korzystanie z podstawowych urz�dze� elektronicznych 
10. podró�owanie i turystyka 
11. �rodki transportu 
12. przymiotniki wyra�aj�ce opini� 
13. �ycie prywatne 
14. czas Present Simple 
15. przysłówki cz�stotliwo�ci 
16. pytania o szczegóły 
17. stopie� wy�szy i najwy�szy przymiotników 
18. czas Present Continuous 
19. czas Past Simple z czasownikami regularnymi i nieregularnymi 
20. czas Present Perfect z okre�leniami for i since  

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, 

· przedstawia podstawowe fakty 
ze swojego �ycia, 

· u�ywaj�c podstawowych 
zwrotów, opisuje ulubione 
przedmioty szkolne, 

· u�ywaj�c prostych zwrotów, 
opisuje swoje do�wiadczenia 
zwi�zane z podró�owaniem, 

· u�ywaj�c prostych zwrotów, 
opisuje swoje osobiste 
do�wiadczenia, 

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, 

· podaje szczegółowe fakty 
ze swojego �ycia, 

· szczegółowo opisuje 
ulubione przedmioty 
szkolne, wyra�a opinie na 
ich temat, 

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów, opisuje swoje 
do�wiadczenia zwi�zane z 
podró�owaniem, uzyskuje 
informacje na temat 
podró�owania od innych 
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· 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. 

 
 

uczestników rozmowy, 
· udziela szczegółowych 

informacji na temat swoich 
do�wiadcze�, pyta o 
do�wiadczenia innych 
osób, 

· 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. 
 

 
English Class B1+, rozdział 1: Out of your comfort zone 
 
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. 
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 1. przymiotniki opisuj�ce uczucia i emocje 
2. nowe do�wiadczenia, do�wiadczenia osobiste 
3. czynno�ci �ycia codziennego 
4. problemy w �yciu 
5. problemy emigrantów 
6. cechy charakteru 
7. osobowo�ć 
8. wyzwania w �wiecie sportu 
9. czas Present Simple 
10. czas Present Continuous 
11. czas Past Simple 
12. czas Past Continuous 
13. czas Present Perfect 

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, 

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

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

· opisuje czynno�ci z 
tera�niejszo�ci i przeszło�ci 
oraz do�wiadczenia, u�ywaj�c 
podstawowego słownictwa i 
zwrotów, 

· opisuje zjawisko migracji i 
problemy z nim zwi�zane, 
u�ywaj�c prostych struktur, 

· opisuje cechy charakteru, 
u�ywaj�c bardzo prostych 
struktur, 

· wyra�a pro�b�, zgod� lub 
odmow� spełnienia pro�by, 
u�ywaj�c prostych konstrukcji, 

· udziela prostych informacji na 
temat wypraw i zawodów 
sportowych, 

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

· zapisuje i przekazuje ustnie 

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, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow�, 

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów, wyra�a swoje 
opinie i pyta o opinie 
innych osób, 

· szczegółowo opisuje 
uczucia i emocje, pyta o 
uczucia innych osób, 

· szczegółowo i swobodnie 
opisuje czynno�ci z 
tera�niejszo�ci i przeszło�ci 
oraz do�wiadczenia, pyta o 
do�wiadczenia innych 
osób, 

· szczegółowo opisuje 
zjawisko migracji i 
problemy z nim zwi�zane, 
wyra�a i uzasadnia swoje 
opinie oraz pyta o opinie 
innych osób, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat cech 
charakteru, wyra�a swoje 
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cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 
 
 
 

opinie oraz pyta o opinie 
innych osób, 

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

· udziela szczegółowych 
informacji na temat 
wypraw i zawodów 
sportowych, podaje fakty, 

· 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: What a waste! 
 
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. 
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 1. �wiat przyrody 
2. zagro�enie i ochrona �rodowiska naturalnego 
3. alternatywne �ródła energii 
4. działania podj�te na rzecz ochrony �rodowiska naturalnego  
5. wybory i kampanie 
6. uczucia i emocje 
7. czas Present Simple 
8. czas Past Perfect 
9. wyra�enie used to 
10. konstrukcja would 
11. pytania rozł�czne 

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 przyczyny 
zanieczyszcze� �rodowiska i 
ró�ne sposoby ochrony, 
u�ywaj�c podstawowych 
struktur, 

· wzoruj�c si� na podr�czniku, 
w prostych zdaniach opowiada 
o odnawialnych �ródłach 
energii, 

· opisuje zjawiska zwi�zane z 
ochron� �rodowiska, u�ywaj�c 
prostych struktur, 

· wzoruj�c si� na podr�czniku i 
u�ywaj�c poznanych zwrotów, 
opowiada o wydarzeniach z 
przeszło�ci, 

· prowadzi krótk� rozmow�, 
przedstawia intencje, zgadza 
si� i odrzuca propozycje, 
wzoruj�c si� na podr�czniku, 

· wyra�a swoje upodobania, 
opinie, uczucia i emocje, 
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 
zanieczyszcze� �rodowiska 
i sposobów ochrony z 
uwzgl�dnieniem 
problemów dotycz�cych 
jego miejsca zamieszkania, 

· szczegółowo opowiada o 
ró�nych rodzajach i 
�ródłach energii, wyra�a 
opinie na temat ich 
pozyskiwania i stosowania, 

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów, szczegółowo 
opisuje zjawiska i 
problemy zwi�zane z 
ochron� �rodowiska, 

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów, swobodnie 
opisuje wydarzenia z 
przeszło�ci, 

· prowadzi swobodn� 
rozmow�, przedstawia 
intencje, zgadza si� i 
odrzuca propozycje, 
stosuj�c wła�ciwe zwroty i 



 

10 
 

styl wypowiedzi, 
· swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmow�, 
przekazuje i uzyskuje 
informacje od swojego 
rozmówcy, 

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

· 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). 
English Class B1+, rozdział 3: Style challenge! 

 
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. 
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 1. ubrania i dodatki 
2. fryzury, styl 
3. wygl�d zewn�trzny 
4. osobowo�ć 
5. kolejno�ć przymiotników w zdaniu 
6. czasy Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous 
7. czasy Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous z for i since 

 
 

 
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 wygl�d zewn�trzny, 
styl i ubiór, u�ywaj�c prostych 
struktur i prostych zwrotów, 

· udziela prostych informacji na 
temat wydarze� z przeszło�ci i 
swoich do�wiadcze�, 

· opowiada o czynno�ciach dnia 
codziennego, u�ywaj�c 
prostych struktur, 

· opisuje cechy charakteru, 
u�ywaj�c prostych konstrukcji 
i wzoruj�c si� na podr�czniku, 

· 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, szczegółowo 
opisuje wygl�d zewn�trzny, 
styl i ubiór, wyra�a i 
uzasadnia swoje opinie, 

· podaje szczegóły na temat 
wydarze� z przeszło�ci i 
swoich do�wiadcze�, 

· szczegółowo opowiada o 
czynno�ciach dnia 
codziennego, 

· szczegółowo opisuje cechy 
charakteru, wyra�a i 
uzasadnia swoje opinie na 
ich temat, 

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

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow�, 

· szczegółowo opisuje swoje 
do�wiadczenia, 

· stosuje wła�ciwy styl 
wypowiedzi, 

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

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

 
English Class B1+, rozdział 4: Team 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. 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. praca 
2. zawody 
3. do�wiadczenie zawodowe 
4. plany na wakacje 
5. sukces zawodowy 
6. do�wiadczenie �yciowe 
7. czasy Future Simple, Present Continuous, Present Simple i konstrukcja be going to do wyra�ania przyszło�ci 
8. czas Future Continuous  
9. zwi�zki czasowników z przyimkami 

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� 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

· opisuje wybrane zawody, 
· udziela prostych informacji na 

temat czynno�ci zwi�zanych z 
wykonywanymi zawodami, 

· wyra�a swoje upodobania, 
u�ywaj�c prostych konstrukcji, 

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�.  

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· szczegółowo opisuje ro�ne 
zawody, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat 
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innych osób. 
 

· prostym j�zykiem przedstawia 
plany na przyszło�ć, 

· wypowiada si� na temat cech 
niezb�dnych do wykonywania 
wybranego zawodu, 

· prowadzi rozmow�, stosuj�c 
proste zwroty, wyja�nia, 
instruuje i reaguje na 
instrukcje, przypomina, 
wzoruj�c si� na podr�czniku, 

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

 
 

Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

czynno�ci zwi�zanych z 
ró�nymi zawodami, 

· wyra�a swoje upodobania i 
uzasadnia swój wybór, 

· przedstawia szczegółowe 
plany na przyszło�ć i 
uzasadnia swój wybór, 

· szczegółowo opisuje cechy 
niezb�dne do wykonywania 
ró�nych zawodów, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow�, 
wyja�nia, instruuje i 
reaguje na instrukcje, 
przypomina, u�ywaj�c 
wszystkich poznanych 
zwrotów, 

· 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: Light years away 
 
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. kosmos, nauka o kosmosie 
2. odkrycia naukowe 
3. du�e liczby 
4. astronomia 
5. podró�e kosmiczne 
6. eksperymenty kosmiczne 
7. nowoczesne technologie 
8. dyscypliny sportowe 
9. �ycie na stacji kosmicznej 
10. czas Present Simple do opisywania odkryć naukowych zwi�zanych z kosmosem 
11. zerowy, pierwszy, drugi i trzeci okres warunkowy 
12. tryb rozkazuj�cy 

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 odkrycia naukowe 
zwi�zane z kosmosem, 

· przedstawia sytuacje 
prawdziwe, mo�liwe i 
wyimaginowane, u�ywaj�c 
prostych struktur i wzoruj�c 
si� na podr�czniku, 

· prostym j�zykiem wzoruj�c si� 
na podr�czniku, ostrzega, 
nakazuje, zakazuje, instruuje, 

· opisuje wyj�tkow� osob� i 
prostym j�zykiem wyra�a 
opinie na jej temat, 

· 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�ne 
odkrycia naukowe 
zwi�zane z kosmosem, 
podaje fakty naukowe, 

· przedstawia sytuacje 
prawdziwe, mo�liwe i 
wyimaginowane, stosuj�c 
poznane okresy 
warunkowe, 

· prowadz�c swobodn� 
rozmow�, ostrzega, 
nakazuje, zakazuje, 
instruuje, 

· szczegółowo opisuje 
wyj�tkow� osob�, wyra�a 
opini� na jej temat oraz 
zadaje szczegółowe 
pytania na temat opinii 
innych osób, 
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· 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 B1+, rozdział 6: Take a deep breath 
 
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. problemy zdrowotne 
2. udzielanie pierwszej pomocy  
3. sporty ekstremalne 
4. sport 
5. �ycie społeczne – nagroda Nobla 
6. nauka i technika 
7. czas Present Simple do opisu problemów zdrowotnych i sposobów radzenia sobie z przezi�bieniem 
8. mowa zale�na w zdaniach twierdz�cych, pytaniach, poleceniach i pro�bach 
9. tryb rozkazuj�cy 
10. okre�lenia ilo�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�  

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

· opisuje problemy zdrowotne, 
posługuj�c si� podstawowym 
słownictwem, 

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

· opisuje sposoby radzenia sobie 
z przezi�bieniem, korzystaj�c 
ze zwrotów z podr�cznika, 

· wzoruj�c si� na podr�czniku, 
opisuje sposoby udzielania 
pierwszej pomocy, 

· opisuje swoje do�wiadczenia 
zwi�zane ze sportami 
ekstremalnymi, u�ywaj�c 
prostego słownictwa, 

· przedstawia krótko swoje 
plany na przyszło�ć, 

· u�ywaj�c zwrotów z 
podr�cznika, wyra�a uczucia i 
emocje, 

· 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�. 

problemy zdrowotne oraz 
swoje do�wiadczenia z nimi 
zwi�zane, 

· szczegółowo opisuje 
ró�norodne sposoby 
radzenia sobie z 
przezi�bieniem, korzysta z 
własnych do�wiadcze�, 

· opisuje znane mu sposoby 
udzielania pierwszej 
pomocy, 

· szczegółowo opisuje swoje 
do�wiadczenia zwi�zane ze 
sportami ekstremalnymi, 
wyra�a swoje opinie na 
temat sportów, 

· szczegółowo przedstawia 
swoje plany na przyszło�ć, 

· swobodnie prowadzi 
rozmow�, wyra�a uczucia i 
emocje, u�ywaj�c 
wszystkich poznanych 
zwrotów, 

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

· 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 B1+, rozdział 7: A clear message 
 
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). 

 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. komunikacja niewerbalna 
2. komunikacja mi�dzyludzka 
3. j�zyk migowy 
4. reklamy 
5. rzeczy osobiste 
6. uczenie si� 
7. zjawisko zmieniania si� j�zyków 
8. czas Present Simple do opisu sytuacji komunikacyjnych i sposobów komunikowania si� 
9. czasowniki w stronie biernej 
10. zdania w stronie biernej z czasownikiem will 
11. zaimki wskazuj�ce 
12. recenzowanie zdarze� 

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 sposoby 
komunikacji niewerbalnej, 
u�ywaj�c prostych zwrotów, 

· prostymi słowami opisuje 
ró�ne sposoby komunikowania 
si�, 

· u�ywaj�c prostych zwrotów, 
opisuje ulubion� reklam�, 

· opisuje sposoby uczenia si�, 

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 
sposoby komunikacji 
niewerbalnej, u�ywaj�c 
poznanych zwrotów, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat 
ró�nych sposobów 
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u�ywaj�c prostego słownictwa, 
· zapisuje i przekazuje ustnie 

cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów.  

komunikowania si�, w tym 
j�zyka migowego, 

· swobodnie i szczegółowo 
opisuje swoj� ulubion� 
reklam�, wyra�a i 
uzasadnia swoj� opini�, 

· szczegółowo opisuje 
sposoby uczenia si�, 
uzasadnia wybór swoich 
sposobów uczenia si�, 

· wyra�a i szczegółowo 
uzasadnia swoje opinie, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow�, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, 

· 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: Creative energy! 
 
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. 
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 1. sztuka i literatura 
2. twórcy i ich dzieła, arty�ci 
3. uczestnictwo w kulturze, kultura 
4. media 
5. prasa 
6. czasowniki modalne wyra�aj�ce umiej�tno�ci: can, could, be able to, manage to 
7. czasowniki modalne do wyra�ania obowi�zków i zakazów: must i have to 
8. zwroty z przyimkami 

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 dzieła sztuki, u�ywaj�c 
prostych zwrotów, 

· opisuje sławnych artystów, 
· u�ywaj�c prostych zda�, 

opowiada o swoich 
do�wiadczeniach zwi�zanych z 
czytelnictwem, 

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

· krótko opisuje ulubion� 
ksi��k� i film, u�ywaj�c 
prostych zwrotów, 

· opisuje swoje upodobania, 
uczucia i emocje, 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, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat dzieł 
sztuki, 

· swobodnie i szczegółowo 
opowiada o sławnych 
artystach, 

· szczegółowo opowiada o 
swoich do�wiadczeniach 
zwi�zanych z 
czytelnictwem, opisuje 
swoje upodobania, 

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

· szczegółowo opisuje swoje 
ulubione ksi��ki i filmy, 
wyra�a i uzasadnia opinie 
na ich temat, 

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów, opisuje swoje 
upodobania, uczucia i 
emocje, stosuje wła�ciwe 
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: Let’s get together 
 
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. �wi�ta i uroczysto�ci 
2. uroczysto�ci narodowe 
3. uroczysto�ci szkolne 
4. atrakcje turystyczne 
5. �ycie prywatne 
6. zapraszanie go�ci 
7. problemy osobiste 
8. formy sp�dzania czasu wolnego 
9. podobie�stwa i ró�nice j�zykowe 
10. wydarzenia i zjawiska społeczne 
11. czasy Present Simple i Past Simple do opisywania �wi�t i uroczysto�ci 
12. zdania przydawkowe definiuj�ce i niedefiniuj�ce 
13. pytania bezpo�rednie i po�rednie 
14. ró�ne sposoby wyra�ania przyszło�ci 
15. j�zyk nieformalny 

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� 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

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

· opowiada o ró�nych 
uroczysto�ciach i �wi�tach, 
u�ywaj�c podstawowych 

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�.  

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· swobodnie i szczegółowo 
opowiada o ró�nych 
uroczysto�ciach i �wi�tach, 
wyra�a swoje preferencje i 
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innych osób. zwrotów, 
· u�ywaj�c prostych zwrotów, 

przedstawia plany na 
przyszło�ć, 

· opisuje atrakcje turystyczne, 
u�ywaj�c prostych zwrotów, 

· udziela podstawowych 
informacji o zapo�yczeniach 
j�zykowych, opowiada o 
swoich do�wiadczeniach, 

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

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

 

Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

uzasadnia swój wybór, 
u�ywaj�c poznanych 
zwrotów, 

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów, przedstawia 
plany na przyszło�ć, 

· swobodnie i szczegółowo 
opisuje atrakcje 
turystyczne, 

· swobodnie i szczegółowo 
opowiada o zapo�yczeniach 
j�zykowych, opisuje swoje 
do�wiadczenia, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat swoich 
uczuć i emocji, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow�, 

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

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci z rozdziału 9 (e-Panel). 

Ucze� rozwi�zuje test ko�coworoczny (e-Panel). 
 

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.  

 


