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1. POZIOM KOMPETENCJI J�ZYKOWEJ WG ESOKJ – A2+/B1 (w zakresie rozumienia wypowiedzi), KTÓRY JEST MO�LIWY DO OSI�GNI�CIA  

W WYNIKU REALIZACJI PODR�CZNIKA J�zyk angielski Repetytorium ósmoklasisty 

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: 
 

· Człowiek 
· Miejsce zamieszkania 
· Edukacja 
· Praca 
· �ycie prywatne 
· �ywienie 
· Zakupy i usługi 
· Podró�owanie i turystyka 
· Kultura 
· Sport 
· Zdrowie 
· Nauka i technika 
· �wiat przyrody 
· �ycie społeczne 

 
SŁUCHANIE (A2): 
 
Ucze� potrafi zrozumieć wyra�enia i 
najcz��ciej u�ywane słowa dotycz�ce  
go osobi�cie, jego rodziny i 
bezpo�redniego otoczenia, potrafi 
zrozumieć główny sens zawarty w 
krótkich, prostych komunikatach i 
ogłoszeniach.  
 
SŁUCHANIE (B1) 
 
Ucze� potrafi zrozumieć główne my�li 
zawarte w jasnej, sformułowanej w 
standardowej odmianie j�zyka 
wypowiedzi na znane mu tematy, 
typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego 
itd. 
Potrafi zrozumieć główne w�tki wielu 
programów radiowych i telewizyjnych 
traktuj�cych o sprawach bie��cych lub o 
sprawach interesuj�cych go prywatnie 
lub zawodowo – wtedy, kiedy te 
informacje s� podawane stosunkowo 
wolno i wyra�nie. 
 
 
CZYTANIE (A2): 
 
Ucze� potrafi czytać bardzo krótkie, 
proste teksty. Potrafi znale�ć konkretne, 
przewidywalne informacje w prostych 
tekstach dotycz�cych �ycia codziennego, 
takich jak ogłoszenia, reklamy, 

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

 

prospekty, karty da�, rozkłady jazdy. 
Rozumie krótkie, proste listy prywatne. 
 
CZYTANIE (B1): 
 
Ucze� rozumie teksty składaj�ce si� 
głównie ze słów najcz��ciej 
wyst�puj�cych, dotycz�cych �ycia 
codziennego lub zawodowego. Rozumie 
opisy wydarze�, uczuć i pragnie� 
zawarte w prywatnej korespondencji. 
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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 ma wynikać 
ze stopnia przyswojenia 

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, zdania 
pojedyncze, w formie 
pisemnej dwa, trzy 
zdania, 
• ucze� przekazuje i 
uzyskuje niewielk� cz��ć 
istotnych informacji, 
• wypowiedzi ucznia s� 
w du�ym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
• ucze� stosuje niewielki 
zakres słownictwa i 
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 przynajmniej 
połow� 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 
jednak nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Produkcja 
• wypowiedzi ustne i/lub 
prace pisemne ucznia s� 
do�ć płynne i 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 i struktury, 
• ucze� popełnia 
nieliczne bł�dy 
leksykalno-gramatyczne, 
niezakłócaj�ce 
komunikacji, 
• ucze� stosuje 
odpowiedni� form� i 
styl. 

Produkcja 
• wypowiedzi/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. 

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). 
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REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 1: CZŁOWIEK 

 
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) 

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. Cz��ci ciała 
2. Wygl�d zewn�trzny 
3. Ubrania 
4. Styl 
5. Cechy charakteru 
6. Uczucia i emocje 
7. Czas Present Simple 
8. Czas Present Continuous 
9. Czasowniki wyra�aj�ce czynno�ci i stany 
10. Konstrukcje czasownikowe z form� gerund lub bezokolicznikiem 
11. Czasowniki zło�one 
12. Przymiotniki z ko�cówkami -ed i -ing. 

 
UMIEJ�TNO�CI 
 

Rozumie w tek�cie czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiaj� mu 
trudno�ć. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolito�ci, łatwo�ci, wybrane zdania. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwi�zuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 

Ucze�: 
– rozumie wi�kszo�ć wypowiedzi i 
tekstów na bazie poznanego 
słownictwa, 

Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych na 
ocen� dostateczn�, ale nie spełnia 
wymaga� na ocen� bardzo dobr�.  

Ucze�: 
– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i wypowiedzi w zakresie 
omawianych tematów, 
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innych osób. 
 

– w wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
– w wi�kszo�ci poprawnie opisuje 
osob�: wygl�d zewn�trzny, osobowo�ć 
i charakter, 
– na ogół bezbł�dnie wypowiada si� na 
temat ubioru i wygl�du, roli 
pierwszego wra�enia i j�zyka ciała, 
– w wi�kszo�ć poprawnie wyra�a i 
uzasadnia opini� na temat upodoba�, 
sp�dzania czasu wolnego i 
niezwykłych zainteresowa�, 
– w wi�kszo�ci bezbł�dnie opisuje 
swoje uczucia i uczucia innych, 
– na ogół bezbł�dnie opisuje emocje 
osób przedstawionych na ilustracjach, 
– na ogół poprawnie rozpoznaje 
kontekst przeczytanych i 
wysłuchanych informacji 
– w wi�kszo�ci bezbł�dnie pisze do 
przyjaciela/przyjaciółki e-mail z 
elementami opisu osoby, 
uwzgl�dniaj�c przynajmniej połow� 
wymaganych informacji. 

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

– bezbł�dnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– poprawnie rozpoznaje kontekst 
przeczytanych i wysłuchanych 
informacji, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• w uporz�dkowany sposób opisać 
osob�: wygl�d zewn�trzny, 
osobowo�ć i charakter, 
• bezbł�dnie wypowiedzieć si� na 
temat ubioru i wygl�du, roli 
pierwszego wra�enia i j�zyka ciała, 
• bezbł�dnie opisać swoje uczucia i 
uczucia innych, 
• poprawnie wyrazić opini� na 
temat upodoba�, sp�dzania czasu 
wolnego i niezwykłych 
zainteresowa�, podaj�c przykłady, 
• szczegółowo opisać emocje osób 
przedstawionych na ilustracjach, 

– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby bezbł�dnie 
napisać do przyjaciela/przyjaciółki 
spójny e-mail z elementami opisu 
osoby, uwzgl�dniaj�c wszystkie 
wymagane informacje i 
konsekwentnie stosuj�c odpowiedni 
styl. 
 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 2: MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

 
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. 12). 
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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. Cz��ci domu  
2. Meble i wyposa�enie 
3. Poło�enie 
4. �ycie na wsi i w mie�cie 
5. Rodzaje domów 
6. Konstrukcja there is/are 
7. Wyra�enia some/any 
8. Przyimki czasu i miejsca 
9. Przyimki po czasownikach i przymiotnikach 
10. Liczba mnoga rzeczowników 
11. Spójniki 
12. Zako�czenia przymiotników 
13. Przymiotniki zło�one 
14. Czasowniki zło�one 

 
UMIEJ�TNO�CI 
 

Rozumie w tek�cie czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiaj� mu 
trudno�ć. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolito�ci, łatwo�ci, wybrane zdania. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwi�zuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

Ucze�: 
– rozumie wi�kszo�ć wypowiedzi i 
tekstów na bazie poznanego 
słownictwa, 
– w wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie,  
– na ogół poprawnie opisuje 
pomieszczenia, domy/mieszkania, 
okre�laj�c poło�enie przedmiotów i 
mebli, 
– w wi�kszo�ci bezbł�dnie wyra�a 
opini� na temat pomieszcze� i domów 
przedstawionych na ilustracjach i w 
tekstach, 
– w wi�kszo�ci poprawnie opisuje swój 
dom i okolic� oraz ulubione 
pomieszczenia w domu i swój pokój, 
mówi o s�siadach, najbli�szej okolicy, 

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�: 
– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i wypowiedzi w zakresie 
omawianych tematów, 
– bezbł�dnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• w uporz�dkowany sposób opisać 
pokój, dom/mieszkanie, 
szczegółowo okre�laj�c poło�enie 
przedmiotów i mebli, 
• bezbł�dnie wyrazić i uzasadnić 
opini� na temat pomieszcze� i 
domów przedstawionych na 
ilustracjach i w tekstach, 
• szczegółowo opisać swój dom i 
okolic�, ulubione pomieszczenia w 
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– na ogół bezbł�dnie wypowiada si� na 
temat zakwaterowania w niezwykłych 
miejscach, 
– w wi�kszo�ci poprawnie opisuje 
obowi�zki domowe, które wykonuje, 
– na ogół poprawnie opisuje swoje 
zwyczaje zwi�zane z utrzymywaniem 
porz�dku, 
– w wi�kszo�ci bezbł�dnie opisuje 
swój wymarzony pokój i przyszły dom 
– na ogół aktywnie bierze udział w 
rozmowie na temat nietypowych 
domów i miejsc zakwaterowania, 
– na ogół poprawnie prowadzi 
rozmow� dotycz�c� wynajmu 
mieszkania, 
– w wi�kszo�ci bezbł�dnie pisze 
odpowied� na ogłoszenie, w której 
uzasadnia wybór, przekazuje i 
uzyskuje informacje, uwzgl�dniaj�c 
przynajmniej połow� wymaganych 
informacji. 

domu, swój pokój, opowiedzieć o 
s�siadach, najbli�szej okolicy, 
udzielić wyczerpuj�cych 
odpowiedzi na pytania dodatkowe, 
• bezbł�dnie wypowiedzieć si� na 
temat zakwaterowania w 
niezwykłych miejscach, 
• poprawnie opisać obowi�zki 
domowe, które wykonuje, 
• szczegółowo opisać swoje 
zwyczaje zwi�zane z 
utrzymywaniem porz�dku, 
• szczegółowo opisać swój 
wymarzony pokój i przyszły dom, 
odpowiadaj�c na pytania 
dodatkowe, 

– bierze aktywny udział w rozmowie 
na temat nietypowych domów i 
miejsc zakwaterowania, prawidłowo 
reaguj�c na wypowiedzi rozmówcy i 
korzystaj�c z szerokiego zasobu 
słownictwa i zwrotów, 
– bezbł�dnie prowadzi rozmow� na 
temat wynajmu mieszkania, 
– pisze spójn� odpowied� na 
ogłoszenie, w której uzasadnia 
wybór, przekazuje i uzyskuje 
informacje, uwzgl�dniaj�c wszystkie 
wymagane informacje i 
konsekwentnie stosuje odpowiedni 
styl. 
 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 3: �YCIE PRYWATNE 

 
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  

Ucze� zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres �rodków 
j�zykowych w znacznym stopniu 

Ucze� zna i stosuje ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych, głównie 
�rodki j�zykowe o wysokim stopniu 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz �rodków 
j�zykowych o wysokim stopniu 

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



  

10 
 

j�zykowych uniemo�liwiaj�cy realizacj� polece� bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

pospolito�ci w wypowiedzi wyst�puje kilka 
precyzyjnych sformułowa�. 

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. Rodzina 
2. Etapy �ycia 
3. Czynno�ci codzienne 
4. Czas wolny 
5. Mał�e�stwo i zwi�zki 
6. �wi�ta i uroczysto�ci 
7. Konflikty i problemy 
8. Czas Past Simple 
9. Czas Present Perfect 
10. Zaimki zwrotne i wzajemne 
11. Rzeczowniki zło�one 

 
UMIEJ�TNO�CI 
 

Rozumie w tek�cie czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiaj� mu 
trudno�ć. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolito�ci, łatwo�ci, wybrane zdania. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwi�zuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 
 

Ucze�: 
– rozumie wi�kszo�ć wypowiedzi i 
tekstów na bazie poznanego 
słownictwa, 
– w wi�kszo�ci poprawnie wyra�a 
opini� na temat ró�nych aspektów 
zwi�zanych z relacjami rówie�niczymi i 
byciem z kim� w zwi�zku, 
– na ogół poprawnie nazywa obowi�zki 
domowe, 
– na ogół poprawnie nazywa czynno�ci 
charakterystyczne dla 
najpopularniejszych �wi�t i 
uroczysto�ci, 
– na ogół aktywnie bierze udział w 
rozmowie na temat po�yczania rzeczy, 
– na ogół poprawnie opisuje swoje 
hobby i zainteresowania i udziela 

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�: 
– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i wypowiedzi w zakresie 
omawianych tematów, 
– poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• bezbł�dnie wyrazić i uzasadnić 
opini� na temat ró�nych aspektów 
zwi�zanych z relacjami 
rówie�niczymi i byciem z kim� w 
zwi�zku, 
• poprawnie opisać obowi�zki 
domowe, 
• szczegółowo opisać swoje hobby 
i zainteresowania i udzielić 
wyczerpuj�cych odpowiedzi na 
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odpowiedzi na towarzysz�ce pytania, 
– na ogół poprawnie opisuje serwisy 
społeczno�ciowe i udziela odpowiedzi 
na towarzysz�ce pytania, 
– zna i potrafi zastosować podstawowe 
wyra�enia w celu zło�enia �ycze�, 
gratulacji i przeprosin, 
– w wi�kszo�ci bezbł�dnie pisze do 
kolegi e-mail, w którym przekazuje 
informacje, zaprasza i wyra�a rado�ć, 
uwzgl�dniaj�c przynajmniej połow� 
wymaganych informacji. 

towarzysz�ce pytania, 
• poprawnie opisać zwyczaje 
towarzysz�ce najpopularniejszym 
�wi�tom i uroczysto�ciom, 

– prawidłowo reaguj�c na 
wypowiedzi rozmówcy i korzystaj�c z 
szerokiego zasobu słownictwa i 
zwrotów, bierze aktywny udział w 
rozmowie na temat po�yczania 
rzeczy, opisu portali 
społeczno�ciowych, 
– stosuje szerok� gam� zwrotów i 
wyra�e� w celu wyra�enia 
przeprosin, zło�enia �ycze� i 
gratulacji, zachowuj�c przy tym 
odpowiedni styl, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby bezbł�dnie 
napisać do kolegi spójny e-mail, w 
którym przekazuje informacje, 
zaprasza i wyra�a rado�ć, 
uwzgl�dniaj�c wszystkie wymagane 
informacje i konsekwentnie stosuj�c 
odpowiedni styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 4: EDUKACJA 

 
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). 

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. Przedmioty szkolne 
2. Typy szkół 
3. Miejsca w szkole 
4. Przybory szkolne 
5. Pracownicy szkoły i uczniowie 
6. Oceny i egzaminy 
7. �ycie szkolne 
8. Przymiotniki i przysłówki 
9. Stopniowanie przymiotników 
10. Przedimki 
11. Wyra�enia do porównywania: too, enough, as…as 
12. Przymiotniki o znaczeniu przeciwnym tworzone przy u�yciu przedrostków 

 
UMIEJ�TNO�CI 
 

Rozumie w tek�cie czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiaj� mu 
trudno�ć. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolito�ci, łatwo�ci, wybrane zdania. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwi�zuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 
 

Ucze�: 
– rozumie wi�kszo�ć tekstu czytanego 
i wypowiedzi na bazie poznanego 
słownictwa, 
– w wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
– na ogół poprawnie opowiada o 
ulubionych, nudnych i trudnych 
przedmiotach szkolnych, 
– na ogół poprawnie odpowiada na 
pytania o �ycie szkolne: mundurki 
szkolne, wycieczki, zebrania z 
rodzicami, plan lekcji, 
– na ogół poprawnie opowiada o 
do�wiadczeniach zwi�zanych z nauk� 
j�zyków obcych, 
– na ogół bezbł�dnie opisuje swój 
pierwszy dzie� w szkole,  
– w wi�kszo�ci poprawnie opowiada o 
swoich emocjach, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 
zwroty wyra�aj�ce reakcje 
emocjonalne, 
– w wi�kszo�ci poprawnie prowadzi 
rozmow� telefoniczn�, 

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�: 
– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i wypowiedzi w zakresie 
omawianych tematów, 
– poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• szczegółowo opowiedzieć o 
ulubionych, nudnych i trudnych 
przedmiotach szkolnych, 
• bezbł�dnie odpowiedzieć na 
pytania o �ycie szkolne: mundurki 
szkolne, wycieczki, zebrania z 
rodzicami, plan lekcji, 
• opowiedzieć o do�wiadczeniach 
zwi�zanych z nauk� j�zyków 
obcych, u�ywaj�c szerokiego 
zakresu słownictwa, 
• bezbł�dnie opisać swój pierwszy 
dzie� w szkole, odpowiadaj�c na 
pytania dodatkowe, 
• poprawnie opowiedzieć o swoich 
emocjach, 

– zna i swobodnie stosuje 
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– na ogół bezbł�dnie tworzy wpis na 
forum klasy, uwzgl�dniaj�c 
przynajmniej połow� wymaganych 
informacji. 

ró�norodne zwroty wyra�aj�ce 
reakcje emocjonalne, 
– bezbł�dnie prowadzi rozmow� 
telefoniczn�, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby poprawnie 
utworzyć wpis na forum klasy, 
uwzgl�dniaj�c wszystkie wymagane 
informacje i konsekwentnie stosuj�c 
odpowiedni styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 5: �WIAT PRZYRODY 

 
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. 40). 

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. Krajobraz 
2. Kierunki �wiata 
3. Pogoda 
4. Zwierz�ta 
5. Cz��ci ciała zwierz�t 
6. Ro�liny 
7. Kl�ski �ywiołowe 
8. Zagro�enia i ochrona �rodowiska 
9. Czasowniki modalne can/could, may, must/mustn’t i have to 
10. Zwrot zamierzenia  
11. Czas Future Simple 
12. Czas Present Continuous do wyra�ania przyszło�ci 
13. Przymiotniki odrzeczownikowe 
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UMIEJ�TNO�CI 
 

Rozumie w tek�cie czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiaj� mu 
trudno�ć. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolito�ci, łatwo�ci, wybrane zdania. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwi�zuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 
 

Ucze�: 
– rozumie wi�kszo�ć tekstu czytanego 
i usłyszanych wiadomo�ci na bazie 
poznanego słownictwa,  
– w wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
– na ogół poprawnie mówi o 
krajobrazach, które widział i które 
chciałby zobaczyć, najpi�kniejszych 
miejscach w Polsce,  
– na ogół poprawnie mówi o pogodzie, 
– na ogół poprawnie wyra�a i krótko 
uzasadnia opini� na temat problemu 
niedoboru �wie�ej wody na �wiecie, 
– na ogół bierze aktywny udział w 
rozmowie na temat sposobów 
pozyskiwania wody i racjonalnego 
gospodarowania wod�, 
– na ogół poprawnie wypowiada si� na 
temat gospodarowania odpadami, 
– zna i przewa�nie poprawnie stosuje 
pytania o pozwolenie, nakazy i zakazy, 
– na ogół bezbł�dnie tworzy wpis na 
forum ekologicznym, uwzgl�dniaj�c 
przynajmniej połow� wymaganych 
informacji. 

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�: 
– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• bezbł�dnie opowiedzieć o 
krajobrazach, które widział i które 
chciałby zobaczyć, 
najpi�kniejszych miejscach w 
Polsce i o aktualnej pogodzie, 
• poprawnie wyra�a i 
wyczerpuj�co uzasadnia opini� na 
temat problemu niedoboru �wie�ej 
wody na �wiecie, 

– prawidłowo reaguj�c na 
wypowiedzi rozmówcy i korzystaj�c z 
szerokiego zasobu słownictwa i 
zwrotów, bierze aktywny udział w 
rozmowach na temat sposobów 
pozyskiwania wody i racjonalnego 
gospodarowania wod� oraz 
gospodarowania odpadami, 
– zna i poprawnie stosuje 
ró�norodne pytania o pozwolenie, 
nakazy i zakazy, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby poprawnie 
utworzyć wpis na forum 
ekologicznym, uwzgl�dniaj�c 
wszystkie wymagane elementy i 
konsekwentnie stosuj�c odpowiedni 
styl. 
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REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 6: PODRÓ�OWANIE I TURYSTYKA 

 
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). 

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. �rodki transportu i miejsca 
2. Podró�owanie 
3. Zakwaterowanie 
4. Ekwipunek 
5. Wakacje 
6. Wskazywanie drogi 
7. Dopełniacz sakso�ski 
8. Zaimki wskazuj�ce, osobowe i dzier�awcze 
9. Formy dzier�awcze rzeczownika 
10. Czas Past Continuous 
11. Czasowniki zło�one  

 
UMIEJ�TNO�CI 
 

Rozumie w tek�cie czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiaj� mu 
trudno�ć. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolito�ci, łatwo�ci, wybrane zdania. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwi�zuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 
 

Ucze�: 
– rozumie wi�kszo�ć tekstu czytanego 
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� 

Ucze�: 
– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
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– na ogół poprawnie opowiada o 
sposobach podró�owania i �rodkach 
transportu, 
– w wi�kszo�ci bezbł�dnie opowiada o 
swoich do�wiadczeniach zwi�zanych z 
podró�owaniem oraz ró�nych 
problemach w trakcie podró�y, 
– na ogół bezbł�dnie wyra�a opini� na 
temat wielkich miast, które zwiedził i 
które chciałby zwiedzić, 
– wybiera jedn� z opisanych ofert i na 
ogół bezbł�dnie i krótko uzasadnia 
swój wybór, 
– na ogół aktywnie bierze udział w 
rozmowie o atrakcjach turystycznych i 
wymarzonym wakacyjnym celu 
podró�y,  
– zna i przewa�nie poprawnie stosuje 
podstawowe zwroty (pytania i 
wskazówki) niezb�dne do wskazania 
drogi, 
– zna i w wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
podstawowe zwroty przydatne w 
podró�y samolotem i poci�giem, 
– w wi�kszo�ci bezbł�dnie pisze 
pocztówk� z wakacji, uwzgl�dniaj�c 
przynajmniej połow� wymaganych 
informacji. 

komunikacj�. – u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• bezbł�dnie opowiedzieć o 
sposobach podró�owania i 
�rodkach transportu, 
• bezbł�dnie opowiedzieć o swoich 
do�wiadczeniach zwi�zanych z 
podró�owaniem oraz ró�nych 
problemach w trakcie podró�y, 
• poprawnie wyrazić opini� na 
temat wielkich miast, które 
zwiedził i które chciałby zwiedzić, 
• wyczerpuj�co uzasadnić wybór 
jednej z ofert, 

– prawidłowo reaguj�c na 
wypowiedzi rozmówcy i korzystaj�c z 
szerokiego zasobu słownictwa i 
zwrotów, bierze aktywny udział w 
rozmowie o atrakcjach turystycznych 
i wymarzonym wakacyjnym celu 
podró�y,  
– zna i poprawnie stosuje 
ró�norodne zwroty (pytania i 
wskazówki) niezb�dne do wskazania 
drogi, 
– zna i w poprawnie stosuje 
ró�norodne zwroty przydatne w 
podró�y samolotem i poci�giem, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby poprawnie 
napisać pocztówk� z wakacji, 
uwzgl�dniaj�c wszystkie wymagane 
informacje i konsekwentnie stosuj�c 
odpowiedni styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 7: �YWIENIE 

 
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: Ucze� zna i stosuje bardzo Ucze� zna i stosuje ograniczony Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych Zna i stosuje wszystkie poznane 
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znajomo�ć  
�rodków  
j�zykowych 

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

zakres �rodków j�zykowych, głównie 
�rodki j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz �rodków 
j�zykowych o wysokim stopniu 
pospolito�ci w wypowiedzi wyst�puje kilka 
precyzyjnych sformułowa�. 

wyrazy oraz zwroty (str. 58). 

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. �ywno�ć i napoje 
2. Ilo�ć i opakowania 
3. Posiłki 
4. Przygotowanie potraw 
5. Zamawianie potraw w restauracji 
6. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
7. Tryb rozkazuj�cy 
8. Okre�lniki ilo�ci u�ywane z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi 

 
UMIEJ�TNO�CI 
 

Rozumie w tek�cie czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiaj� mu 
trudno�ć. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolito�ci, łatwo�ci, wybrane zdania. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwi�zuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 
 

Ucze�: 
– rozumie wi�kszo�ć tekstu czytanego 
i komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa, 
– w wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
– w wi�kszo�ci poprawnie przedstawia 
swoje preferencje �ywieniowe i 
opowiada o niespotykanych 
przyzwyczajeniach dotycz�cych 
od�ywiania, 
– na ogół poprawnie wypowiada si� na 
temat zdrowego i niezdrowego 
jedzenia, 
– w wi�kszo�ci poprawnie opisuje 
potrawy zamawiane w restauracjach i 
opisuje te restauracje, 
– na ogół bezbł�dnie, posługuj�c si� 
podstawowymi wyra�eniami, ogrywa 

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�: 
– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• przedstawić swoje preferencje 
�ywieniowe i opowiedzieć o 
niespotykanych przyzwyczajeniach 
dotycz�cych od�ywiania, 
• poprawnie wypowiedzieć si� na 
temat zdrowego i niezdrowego 
jedzenia, 
• poprawnie opisać potrawy 
zamawiane w restauracjach i 
opisać te restauracje, 

– swobodnie i poprawnie, posługuj�c 
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rol� kelnera/go�cia w scence, 
– na ogół bezbł�dnie tworzy wpis na 
blogu z przepisem na ulubion� 
potraw�, uwzgl�dniaj�c przynajmniej 
połow� wymaganych informacji. 

si� ró�norodnymi wyra�eniami, 
ogrywa rol� kelnera/go�cia w 
scence, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby poprawnie 
utworzyć wpis na blogu z przepisem 
na ulubion� potraw�, uwzgl�dniaj�c 
wszystkie wymagane informacje i 
konsekwentnie stosuj�c odpowiedni 
styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 8: ZDROWIE 

 
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. 66). 

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. Kontuzje, choroby i objawy 
2. Narz�dy wewn�trzne 
3. Słu�ba zdrowia 
4. Leczenie 
5. Zdrowy tryb �ycia 
6. Uzale�nienia 
7. Zdania warunkowe, typ 0, 1, 2 
8. Trybu rozkazuj�cy 
9. Tworzenie przymiotników 

 
UMIEJ�TNO�CI 
 

Rozumie w tek�cie czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie. Zadania na 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolito�ci, łatwo�ci, wybrane zdania. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwi�zuje zadania na czytanie i 
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rozumienie ze słuchu sprawiaj� mu 
trudno�ć. 

zadania na czytanie i słuchanie. słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 
 

Ucze�: 
– rozumie wi�kszo�ć tekstu czytanego 
i komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa,  
– w wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
– na ogół poprawnie opowiada o 
swoim zdrowiu, kontuzjach, 
chorobach, wła�ciwym zachowaniu w 
przypadku kontuzji/choroby, 
– w wi�kszo�ci poprawnie opowiada o 
sposobach leczenia przezi�bienia, 
uk�szeniach, alergiach i ich 
symptomach oraz o chodzeniu do 
lekarza, 
– na ogół bezbł�dnie relacjonuje 
przebieg swojego/czyjego� uk�szenia 
przez kleszcza, 
– na ogół poprawnie wyra�a i krótko 
uzasadnia opini� na temat medycyny 
alternatywnej, 
– na podstawie informacji 
przedstawionych na zdj�ciu na ogół 
poprawnie sugeruje, co osoba powinna 
zrobić, �eby poczuć si� lepiej, 
– na ogół poprawnie stosuje 
podstawowe pytania i odpowiedzi 
dotycz�ce samopoczucia i stanu 
zdrowia, 
– na ogół bezbł�dnie pisze do 
kolegi/kole�anki e-mail, w którym 
wyra�a zaniepokojenie i radzi, 
uwzgl�dniaj�c przynajmniej połow� 
wymaganych informacji. 

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�: 
– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• poprawnie opowiedzieć o swoim 
zdrowiu, kontuzjach, chorobach, 
wła�ciwym zachowaniu w 
przypadku kontuzji/choroby, 
• poprawnie opowiedzieć o 
sposobach leczenia przezi�bienia, 
uk�szeniach, alergiach i ich 
symptomach oraz o chodzeniu do 
lekarza, 
• poprawnie zrelacjonować 
przebieg swojego/czyjego� 
uk�szenia przez kleszcza, 

– poprawnie wyra�a i wyczerpuj�co 
uzasadnia opini� na temat medycyny 
alternatywnej, 
– na podstawie informacji 
przedstawionych na zdj�ciu 
poprawnie i wyczerpuj�co sugeruje, 
co osoba powinna zrobić, �eby 
poczuć si� lepiej, 
– poprawnie stosuje ró�norodne 
pytania i odpowiedzi dotycz�ce 
samopoczucia i stanu zdrowia, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby bezbł�dnie 
napisać do kolegi/kole�anki spójny 
e-mail, w którym wyra�a 
zaniepokojenie i radzi, uwzgl�dniaj�c 
wszystkie wymagane elementy i 
konsekwentnie stosuj�c odpowiedni 
styl. 
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REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 9: NAUKA I TECHNIKA 

 
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. 76). 

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. Technika 
2. Komputery 
3. Dziedziny nauki i naukowcy 
4. Nauki �cisłe i przyrodnicze 
5. Telefon komórkowy 
6. Praca naukowca 
7. Strona bierna w czasach Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Future Simple i z czasownikami modalnymi 
8. Rzeczowniki odprzymiotnikowe i odrzeczownikowe 

 
UMIEJ�TNO�CI 
 

Rozumie w tek�cie czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiaj� mu 
trudno�ć. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolito�ci, łatwo�ci, wybrane zdania. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwi�zuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 
 

Ucze�: 
– rozumie wi�kszo�ć tekstu czytanego 
i komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa,  
– w wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
– na ogół poprawnie definiuje 
podstawowe poj�cia z zakresu tematu, 
– w wi�kszo�ci poprawnie opowiada o 

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�: 
– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• poprawnie zdefiniować poj�cia z 
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u�ytkowaniu sprz�tu elektronicznego, 
który posiada, 
– na ogół bezbł�dnie opisuje swoje 
zwyczaje zwi�zane z korzystaniem z 
internetu, telefonu komórkowego i 
aplikacji, 
– w wi�kszo�ci poprawnie opowiada o 
popularnych wynalazkach, które 
ułatwiły �ycie codzienne, 
– w wi�kszo�ci poprawnie opisuje 
zachowania słu��ce bezpiecznemu 
korzystaniu z internetu, 
– na ogół poprawnie stosuje 
podstawowe wyra�enia w celu 
wyra�enia pro�by, podzi�kowania i 
zaoferowania pomocy, 
– na ogół bezbł�dnie pisze do 
kolegi/kole�anki wiadomo�ć, w której 
opisuje problem i przeprasza, 
uwzgl�dniaj�c przynajmniej połow� 
wymaganych informacji. 

zakresu tematu nauka i technika, 
• poprawnie opowiedzieć o 
u�ytkowaniu sprz�tu 
elektronicznego, który posiada, 
• bezbł�dnie opisać swoje 
zwyczaje zwi�zane z korzystaniem 
z internetu, telefonu komórkowego 
i aplikacji, 
• poprawnie opowiedzieć o 
popularnych wynalazkach, które 
ułatwiły �ycie codzienne, 
wyczerpuj�co uzasadniaj�c, 
• poprawnie opisać zachowania 
słu��ce bezpiecznemu korzystaniu 
z internetu, podaj�c przykłady, 

– poprawnie stosuje ró�norodne 
wyra�enia w celu wyra�enia pro�by, 
podzi�kowania i zaoferowania 
pomocy, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby bezbł�dnie 
napisać do kolegi/kole�anki spójn� 
wiadomo�ć, w której opisuje problem 
i przeprasza, uwzgl�dniaj�c 
wszystkie wymagane elementy i 
konsekwentnie stosuj�c odpowiedni 
styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISYU, ROZDZIAŁ 10: SPORT 

 
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. 84). 

Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

Cz��ciowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
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w zadaniach j�zykowych. Popełnia liczne 
bł�dy. 

w zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

w zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. Dyscypliny sportowe 
2. Sporty ekstremalne 
3. Sprz�t sportowy 
4. Ludzie w sporcie 
5. Miejsca uprawiania sportu 
6. Współzawodnictwo 
7. Liczebniki główne i porz�dkowe 
8. Czas Past Perfect 

 
UMIEJ�TNO�CI 
 

Rozumie w tek�cie czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiaj� mu 
trudno�ć. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolito�ci, łatwo�ci, wybrane zdania. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwi�zuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 
 

Ucze�: 
– rozumie wi�kszo�ć tekstu czytanego 
i komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa, 
– w wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
– na ogół poprawnie mówi o 
ulubionych dyscyplinach sportowych, 
sportach, które uprawia, chciałby 
uprawiać i lubi ogl�dać/chciałby 
obejrzeć, zawodach, w których brał 
udział oraz sprz�cie sportowym, który 
chciałby dostać, 
– na ogół poprawnie opisuje sporty 
niekonwencjonalne, 
– w wi�kszo�ci poprawnie opisuje, co 
robi, aby utrzymać dobr� form�, 
– na ogół poprawnie opisuje swoje 
do�wiadczenia zwi�zane z 
kibicowaniem, 
– stosuje podstawowe wyra�enia w 
celu zaproponowania aktywno�ci i 
zareagowania na propozycje, 
– na ogół bezbł�dnie pisze do 
kolegi/kole�anki e-mail, w którym 
opisuje wydarzenie sportowe, 

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�: 
– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• bezbł�dnie opowiedzieć o 
ulubionych dyscyplinach 
sportowych, sportach, które 
uprawia, chciałby uprawiać i lubi 
ogl�dać/chciałby obejrzeć, 
zawodach, w których brał udział 
oraz sprz�cie sportowym, który 
chciałby dostać, 
• poprawnie opisuje sporty 
niekonwencjonalne, 
• poprawnie opisuje, co robi, aby 
utrzymać dobr� form�, 
• poprawnie opisuje swoje 
do�wiadczenia zwi�zane z 
kibicowaniem, odwołuj�c si� do 
licznych przykładów, 

– stosuje szeroki zakres wyra�e� w 
celu zaproponowania aktywno�ci i 
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uwzgl�dniaj�c przynajmniej połow� 
wymaganych informacji. 

zareagowania na propozycje, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby bezbł�dnie 
napisać do kolegi/kole�anki e-mail, 
w którym opisuje wydarzenie 
sportowe, uwzgl�dniaj�c wszystkie 
wymagane elementy i 
konsekwentnie stosuj�c odpowiedni 
styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 11: PRACA 

 
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). 

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. Zawody 
2. Miejsca pracy 
3. Wynagrodzenie 
4. Ludzie w pracy 
5. Aspekty w pracy 
6. Poszukiwanie pracy 
7. Pytania po�rednie 
8. Mowa zale�na 
9. Słowotwórstwo: tworzenie nazw zawodów 

 
UMIEJ�TNO�CI 
 

Rozumie w tek�cie czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiaj� mu 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolito�ci, łatwo�ci, wybrane zdania. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwi�zuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
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trudno�ć. wielokrotny wybór.  

Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 
 

Ucze�: 
– rozumie wi�kszo�ć tekstu czytanego 
na bazie poznanego słownictwa, 
– w wi�kszo�ci poprawnie opowiada o 
podstawowych aspektach zatrudnienia 
i zawodach, które chciałby 
wykonywać, 
– w wi�kszo�ci poprawnie komentuje 
przeczytane informacje na temat 
pracy, kariery i zarabiania pieni�dzy, 
– na ogół poprawnie podaje przykłady 
pyta�, które zadałby w czasie 
rozmowy kwalifikacyjnej i w 
wi�kszo�ci poprawnie odgrywa scenk� 
rozmowy kwalifikacyjnej, 
– na ogół poprawnie wymienia 
podstawowe cechy, którymi powinien 
wyró�niać si� projektant aplikacji i 
programów komputerowych, 
– na ogół poprawnie komentuje 
podział rynku pracy na zawody dla 
kobiet i m��czyzn, 
– na ogół poprawnie stosuje 
podstawowe wyra�enia w celu 
zapytania o i opisania planów i 
marze�, 
– w wi�kszo�ci bezbł�dnie tworzy wpis 
na blogu o wymarzonym zawodzie, 
uwzgl�dniaj�c przynajmniej połow� 
wymaganych informacji. 
 

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�: 
– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• poprawnie opowiedzieć o 
podstawowych aspektach 
zatrudnienia i zawodach, które 
chciałby wykonywać, 
• poprawnie skomentować 
przeczytane informacje na temat 
pracy, kariery i zarabiania 
pieni�dzy, 
• poprawnie wymienić podstawowe 
cechy, którymi powinien wyró�niać 
si� projektant aplikacji i 
programów komputerowych, 

– podaje szeroki wachlarz pyta�, 
które zadałby w czasie rozmowy 
kwalifikacyjnej, 
– poprawnie odgrywa scenk� 
rozmowy kwalifikacyjnej, 
– poprawnie stosuje ró�norodne 
wyra�enia w celu zapytania o plany i 
opisania planów i marze�, 
– bierze aktywny udział w rozmowie 
na temat podziału rynku pracy na 
zawody dla kobiet i m��czyzn, 
prawidłowo reaguj�c na wypowiedzi 
rozmówcy i korzystaj�c z szerokiego 
zasobu słownictwa i zwrotów, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby bezbł�dnie 
utworzyć spójny wpis na blogu o 
wymarzonym zawodzie, 
uwzgl�dniaj�c wszystkie wymagane 
informacje i konsekwentnie stosuj�c 
odpowiedni styl. 
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REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 12: ZAKUPY I USŁUGI 

 
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. 102). 

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

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

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

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

1. Rodzaje sklepów  
2. Towary 
3. Kupowanie ubra� 
4. Pieni�dze 
5. Składanie reklamacji 
6. Usługi 
7. Reklama 
8. Zaimki one/ones, other, another 
9. Zdania z dwoma dopełnieniami 
10. Pytania szczegółowe w ró�nych czasach 

 
UMIEJ�TNO�CI 
 

Rozumie w tek�cie czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiaj� mu 
trudno�ć. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolito�ci, łatwo�ci, wybrane zdania. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwi�zuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 
 

Ucze�: 
– rozumie wi�kszo�ć tekstu czytanego 
i komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa,  
– w wi�kszo�ci poprawnie mówi o 
swoich ulubionych sklepach i centrach 
handlowych, do�wiadczeniach 

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�: 
– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
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zwi�zanych korzystaniem z promocji i 
wyj�tkowo korzystnych ofert, 
uzale�nieniu od zakupów, 
– na ogół poprawnie radzi, z jakich 
usług skorzystać w celu rozwi�zania 
przedstawionego problemu, 
– na ogół poprawnie, stosuj�c 
podstawowe wyra�enia do 
zaprezentowania opinii, komentuje 
rol� sprzedawców w sklepach, 
– na ogół poprawnie wyra�a opini� na 
temat opisanej aplikacji zwi�zanej z 
bezobsługowym robieniem zakupów, 
– w wi�kszo�ci poprawnie opisuje 
swoje zwyczaje zwi�zane z zakupami, 
– w wi�kszo�ci poprawnie przedstawia 
zalety i wady zakupów w sklepach i w 
internecie, i na ogół poprawnie wyra�a 
swoje preferencje, krótko 
uzasadniaj�c swój wybór, 
– w wi�kszo�ci bezbł�dnie pisze do 
kolegi/kole�anki e-mail z pro�b� o 
pomoc w wyborze odtwarzacza MP3, 
uwzgl�dniaj�c przynajmniej połow� 
wymaganych informacji. 

słownictwa i struktur, aby: 
• poprawnie opowiedzieć o swoich 
ulubionych sklepach i centrach 
handlowych, do�wiadczeniach 
zwi�zanych korzystaniem z 
promocji i wyj�tkowo korzystnych 
ofert, uzale�nieniu od zakupów, 
• poprawnie doradzić, z jakich 
usług skorzystać w celu 
rozwi�zania przedstawionego 
problemu, 
• poprawnie, stosuj�c ró�norodne 
wyra�enia do zaprezentowania 
opinii, skomentować rol� 
sprzedawców w sklepach, 

– bierze aktywny udział w rozmowie 
na temat opisanej aplikacji zwi�zanej 
z bezobsługowym robieniem 
zakupów, wyczerpuj�co 
argumentuj�c, 
– poprawnie opisuje swoje zwyczaje 
zwi�zane z zakupami, odwołuj�c si� 
do licznych przykładów, 
– poprawnie przedstawia zalety i 
wady zakupów w sklepach i w 
internecie, i poprawnie wyra�a swoje 
preferencje, wyczerpuj�co 
uzasadniaj�c swój wybór, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby bezbł�dnie 
napisać do kolegi/kole�anki spójny 
e-mail z pro�b� o pomoc w wyborze 
odtwarzacza MP3, uwzgl�dniaj�c 
wszystkie wymagane informacje i 
konsekwentnie stosuj�c odpowiedni 
styl. 
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REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 13: KULTURA 

 
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. 112). 

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. Poj�cia ogólne 
2. Muzyka 
3. Literatura 
4. Sztuki plastyczne 
5. Teatr 
6. Film 
7. �rodki masowego przekazu 
8. Zdania przydawkowe 
9. Zdania okolicznikowe celu 
10. Zaimki zaczynaj�ce si� od some-, any-, no-, every- 

 
UMIEJ�TNO�CI 
 

Rozumie w tek�cie czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiaj� mu 
trudno�ć. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolito�ci, łatwo�ci, wybrane zdania. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwi�zuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 
 

Ucze�: 
– rozumie wi�kszo�ć tekstu czytanego 
i komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa,  
– w wi�kszo�ci poprawnie mówi o 
ulubionych ksi��kach, czasopismach, 
rodzajach muzyki, wykonawcach oraz 

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�: 
– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
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fikcyjnych postaciach z ksi��ki/filmu, 
– w wi�kszo�ci poprawnie wyra�a i 
krótko uzasadnia opini� na temat 
obrazów przedstawionych na 
ilustracjach, 
– na ogół aktywnie bierze udział w 
rozmowie na temat inspiruj�cych 
dziedzin kultury, 
– na ogół poprawnie stosuje wyra�enia 
i zwroty w celu zapytania o opini�, 
wyra�enia opinii, zgadzaniu i 
niezgadzaniu si� z opini�, 
– na ogół bezbł�dnie tworzy wpis na 
blogu dotycz�cy ostatnio obejrzanego 
filmu, uwzgl�dniaj�c przynajmniej 
połow� wymaganych informacji. 

słownictwa i struktur, aby: 
• poprawnie opowiedzieć o 
ulubionych ksi��kach, 
czasopismach, rodzajach muzyki, 
wykonawcach oraz fikcyjnych 
postaciach z ksi��ki/filmu, 
• poprawnie wyrazić i 
wyczerpuj�co uzasadnić opini� na 
temat obrazów przedstawionych 
na ilustracjach, 

– aktywnie bierze udział w rozmowie 
na temat inspiruj�cych dziedzin 
kultury, 
– poprawnie stosuje wyra�enia i 
zwroty w celu zapytania o opini�, 
wyra�enia opinii, zgadzaniu i 
niezgadzaniu si� z opini�, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby utworzyć 
wpis na blogu dotycz�cy ostatnio 
obejrzanego filmu, uwzgl�dniaj�c 
wszystkie wymagane informacje i 
konsekwentnie stosuj�c odpowiedni 
styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 14: �YCIE SPOŁECZNE 

 
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. 120). 

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. Struktura pa�stwa i urz�dy 
2. Problemy społeczne 
3. Przest�pcy i przest�pstwa 
4. Prawo i �ciganie przest�pstw 
5. Pomoc społeczna 
6. Zdania czasowe 
7. Czasowniki zło�one 

 
UMIEJ�TNO�CI 
 

Rozumie w tek�cie czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiaj� mu 
trudno�ć. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolito�ci, łatwo�ci, wybrane zdania. 
Cz��ciowo poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwi�zuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomoc� nauczyciela wykazuje si� w 
stopniu minimalnym umiej�tno�ciami na 
ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 
 

Ucze�: 
 – rozumie wi�kszo�ć tekstu czytanego 
i komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa,  
– w wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
– na ogół poprawnie opowiada o 
przest�pstwach, które wydarzyły si� w 
jego okolicy/mie�cie, 
– w wi�kszo�ci poprawnie opisuje 
podstawowe elementy struktury 
pa�stwa polskiego, 
– w wi�kszo�ci poprawnie wyra�a 
swoj� opini� na temat kar i 
respektowania prawa, 
– na ogół bierze aktywny udział w 
rozmowie na temat mo�liwo�ci 
zamieszkania na innej planecie, 
– na ogół poprawnie opisuje 
najbardziej powszechne uzale�nienia i 
przest�pstwa, powody popełniania 
przest�pstw i wyst�powania 
uzale�nie�, 
– na ogół poprawnie wyra�a opini� i 
krótko uzasadnia ide� wolontariatu i 
akcji charytatywnej przedstawionej w 
nagraniu, 
– na ogół poprawnie stosuje 
podstawowe zwroty w celu udzielenia 
rady i poproszenia o rad�, 

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�: 
– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• poprawnie opowiedzieć o 
przest�pstwach, które wydarzyły 
si� w jego okolicy/mie�cie, 
• poprawnie opisać podstawowe 
elementy struktury pa�stwa 
polskiego, 
• poprawnie wyrazić swoj� opini� 
na temat kar i respektowania 
prawa, 

– bierze aktywny udział w rozmowie 
na temat mo�liwo�ci zamieszkania 
na innej planecie, wyczerpuj�co 
argumentuj�c, 
– poprawnie opisuje najbardziej 
powszechne uzale�nienia i 
przest�pstwa, powody popełniania 
przest�pstw i wyst�powania 
uzale�nie�, 
– poprawnie wyra�a opini� i 
wyczerpuj�co uzasadnia ide� 
wolontariatu i akcji charytatywnej 
przedstawionej w nagraniu, 
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– w wi�kszo�ci bezbł�dnie pisze 
zaproszenie na imprez� charytatywn�, 
uwzgl�dniaj�c przynajmniej połow� 
wymaganych informacji. 

– poprawnie stosuje ró�norodne 
zwroty w celu udzielenia rady i 
poproszenia o rad�, 
– u�ywa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby bezbł�dnie 
napisać zaproszenie na imprez� 
charytatywn�, uwzgl�dniaj�c 
wszystkie wymagane elementy i 
konsekwentnie stosuj�c odpowiedni 
styl. 

 

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)* 

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

 


