
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział VI     

 

I. Zasady ogólne  

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 

I. Zasady ogólne 

 

1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), który stanowi załącznik do 

Statutu Szkoły. 

2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i realizowanego przez 

nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę.  

W tym celu na początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, której wyniki podlegają potem porównaniu z przeprowadzanymi 

diagnozami w trakcie cyklu. 

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia. 

4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny nauczyciel informuje uczniów na 

pierwszej lekcji języka angielskiego. 

5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii ppp oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników placówki). 

6. Niezależnie od przyjętego w szkole systemu oceniania (np. punktowy, ocena opisowa, średnia ważona) ocenę roczną wyraża się w 

sześciostopniowej skali - od 1 do 6. 

7. Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

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

 

Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić: 

a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi, 

d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności, 

e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

 

 

 



II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

 

1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Im większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, 

którym są obarczone powszechnie stosowane testy nauczycielskie. 

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

edukacyjnych – udział ucznia w zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace 

domowe.  

3. Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi. 

4. Każdą oceną można poprawić w trybie określonym w WSO. 

5. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej 

zasadzie. 

6. Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe. 

7. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. 

8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze i brak zadania pisemnego dwa razy w semestrze. 

9. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. 

Termin nadrobienia zaległości podlega indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności). 

10. Ocena końcoworoczna zostaje ustalona zgodnie z WSO. 

 

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen pozytywnych Bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej i 

dopuszczającej. opracowana w tabeli z wymaganiami szczegółowymi. Kryterium oceny niedostatecznej jak i celującej poniżej. 

 

 

 

OCENA CELUJĄCA:  uczeń posiadł umiejętności dla oceny bardzo dobrej oraz dodatkowo zdobywa znaczące miejsca w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych – na szczeblu gminnym, wojewódzkim.  Posiada wiedzę z zakresu kultury i historii krajów 

anglojęzycznych, poszerza swoje wiadomości poza te prezentowane w szkole. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA: uczeń nie opanował minimum wiadomości przekazywanych na lekcjach, nie rozumie słuchanego 

tekstu lub rozumie w stopniu uniemożliwiającym zasadnicze zrozumienie, do 35%, nie potrafi formułować zdań samodzielnie ani przy 

pomocy nauczyciela nie potrafi przeczytać znanego tekstu, nie potrafi samodzielnie napisać żadnej wypowiedzi, braki słownikowe, brak 

zeszytu lub zeszyt niestaranny, uczeń nie uczestniczy w zajęciach i  nie jest nieprzygotowany do zajęć. 

 



Units 21-24 

THE LONDONERS     CRAZY DETECTIVES     FRIENDS’ MAGAZINE     STORY TIME 

WONDERFUL WORDS     REVISION 6 

CULTURE CORNER 

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w 

zakresie tematów: 

szkoła, kultura. 

Cele kształcenia  

z podstawy programowej 

2009: 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

Znajomość środków 

językowych 

Zna i stosuje kilka 

podstawowych wyrazów 

oraz zwrotów. 

Zna i stosuje połowę 

poznanych wyrazów 

oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość 

poznanych wyrazów 

oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz 

zwroty. 

Uczeń rozumie bardzo 

proste i krótkie 

wypowiedzi ustne i 

pisemne.  

W niewielkim stopniu 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie i 

czytanie. 

Częściowo poprawnie 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie i 

czytanie. 

W większości 

samodzielnie i 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie i 

czytanie. 

Samodzielnie i poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

słuchanie i czytanie. 

Uczeń wyraża prośby. Częściowo poprawnie 

wyraża proste prośby 

przy pomocy: can / 

could, would like to. 

W większości poprawnie 

wyraża proste prośby 

przy pomocy: can / 

could, would like to. 

Prowadzi krótkie 

dialogi, wyraża proste 

prośby przy pomocy: 

can / could, would like to. 

Swobodnie i prawidłowo 

wyraża proste prośby 

przy pomocy: can / could, 

would like to. 

Uczeń prosi o informacje. 

Znajomość środków 

językowych 

W prosty sposób 

opowiada o swoich 

zainteresowaniach, 

częściowo poprawnie 

stosuje niektóre 

przymiotniki z 

W prosty sposób 

opowiada o swoich 

zainteresowaniach, w 

większości poprawnie 

stosuje niektóre 

przymiotniki z 

Prowadzi krótki dialog 

na temat zainteresowań, 

stosuje większość 

przymiotników z 

przyimkami (+ 

rzeczownik / gerund): 

Swobodnie prowadzi 

dialog na temat 

zainteresowań, 

prawidłowo stosuje 

wszystkie przymiotniki z 

przyimkami. 



przyimkami (+ 

rzeczownik / gerund): 

I’m good at running. 

przyimkami (+ 

rzeczownik / gerund). 

What are you fond of? 

Uczeń prosi o informacje. Częściowo poprawnie 

udziela prostych rad: 

You should / shouldn’t… 

W większości poprawnie 

udziela prostych rad. 

W większości poprawnie 

udziela rad, zadaje 

pytania: Should I…? 

Prawidłowo udziela rad, 

zastanawia się nad 

rozwiązaniem problemu, 

zadaje pytania: Why 

should I…? i 

wyczerpująco odpowiada. 

Znajomość środków 

językowych 

W podstawowy sposób 

wyraża propozycję: 

Let’s... 

W prosty sposób wyraża 

propozycję: Let’s…, 

Let’s not… 

Wyraża propozycję na 

kilka sposobów: Let’s…, 

Let’s not…, What 

about…? 

Wyraża propozycję na 

kilka sposobów: Let’s…, 

Let’s not…, What 

about…?, Why don’t 

we…? i prawidłowo 

reaguje. 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zapisuje informacje 

uzyskane z tekstu 

czytanego. 

Krótko zapisuje historię 

z podręcznika. 

Krótko zapisuje historię 

z podręcznika. Od czasu 

do czasu stosuje 

sequencing words. 

Prowadzi w miarę 

swobodną narrację w 

czasie przeszłym – 

zapisuje historię z 

podręcznika. Często 

stosuje sequencing 

words. 

Prowadzi swobodną 

narrację w czasie 

przeszłym – zapisuje 

historię z podręcznika. 

Często stosuje sequencing 

words. 

Uczeń współdziała w 

grupie w językowych 

pracach projektowych. 

Wykonuje projekt 

Theatre Programme. 

Wykonuje projekt 

Theatre Programme. 

Wykonuje projekt 

Theatre Programme. 

Wykonuje projekt 

Theatre Programme. 

Uczeń współdziała w 

grupie w językowych 

pracach projektowych. 

Wykonuje projekt 

Unusual sports or 

activities in your country. 

Wykonuje projekt 

Unusual sports or 

activities in your country. 

Wykonuje projekt 

Unusual sports or 

activities in your country. 

Wykonuje projekt 

Unusual sports or 

activities in your country. 



Units 25-28 

THE LONDONERS     CRAZY DETECTIVES     FRIENDS’ MAGAZINE     STORY TIME 

WONDERFUL WORDS     REVISION 7 

CULTURE CORNER 

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w 

zakresie tematów: 

kultura, świat przyrody. 

Cele kształcenia  

z podstawy programowej 

2009: 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

Znajomość środków 

językowych 

Zna i stosuje kilka 

podstawowych wyrazów 

oraz zwrotów. 

Zna i stosuje połowę 

poznanych wyrazów 

oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość 

poznanych wyrazów 

oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz 

zwroty. 

Uczeń rozumie bardzo 

proste i krótkie 

wypowiedzi ustne i 

pisemne.  

W niewielkim stopniu 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie i 

czytanie. 

Częściowo poprawnie 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie i 

czytanie. 

W większości 

samodzielnie i 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie i 

czytanie. 

Samodzielnie i poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

słuchanie i czytanie. 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń opisuje czynności 

dnia codziennego. 

Częściowo poprawnie 

stosuje czas Past 

Continuous (głównie w 

zdaniach twierdzących: 

Yesterday at 10 I was 

reading…). 

Częściowo poprawnie 

stosuje czas Past 

Continuous (we 

wszystkich rodzajach 

zdań). 

W większości poprawnie 

stosuje czas Past 

Continuous (we 

wszystkich rodzajach 

zdań). 

Poprawnie stosuje czas 

Past Continuous (we 

wszystkich rodzajach 

zdań). 

Uczeń zapisuje informacje 

uzyskane z tekstu 

czytanego. 

Pisze opowiadanie. 

Formułuje proste 

zdania, sporadycznie 

poprawnie wykorzystuje 

Pisze opowiadanie. 

Formułuje proste 

zdania, częściowo 

poprawnie wykorzystuje 

Pisze opowiadanie, w 

większości poprawnie 

stosuje czasy: Past 

Simple i Past Continuous 

Pisze opowiadanie, 

prawidłowo stosuje czasy: 

Past Simple i Past 

Continuous w zdaniach 



czasy: Past Simple i Past 

Continuous. 

czasy: Past Simple i Past 

Continuous. 

w zdaniach złożonych. złożonych. 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń mówi, co potrafi. 

Częściowo poprawnie 

uzupełnia tekst 

odpowiednimi formami 

czasowników: can / 

could / be able to. 

Częściowo poprawnie 

stosuje je w prostych 

zdaniach. 

W większości poprawnie 

uzupełnia tekst 

odpowiednimi formami 

czasowników: can / 

could / be able to. W 

większości poprawnie 

stosuje je w prostych 

zdaniach. 

Zasadniczo poprawnie 

uzupełnia tekst 

odpowiednimi formami 

czasowników: can / 

could / be able to. W 

większości poprawnie 

stosuje je w zdaniach 

złożonych. 

Poprawnie uzupełnia 

tekst odpowiednimi 

formami czasowników: 

can / could / be able to. 

Prawidłowo stosuje je w 

zdaniach złożonych. 

Uczeń współdziała w 

grupie w językowych 

pracach projektowych. 

Wykonuje projekt Two 

gardens. 

Wykonuje projekt Two 

gardens. 

Wykonuje projekt Two 

gardens. 

Wykonuje projekt Two 

gardens. 

Uczeń współdziała w 

grupie w językowych 

pracach projektowych. 

Wykonuje projekt Your 

favourite wild animal. 

Wykonuje projekt Your 

favourite wild animal. 

Wykonuje projekt Your 

favourite wild animal. 

Wykonuje projekt Your 

favourite wild animal. 

 

 

 

 

 

Units 29-32 

THE LONDONERS     CRAZY DETECTIVES     FRIENDS’ MAGAZINE     STORY TIME 

WONDERFUL WORDS     REVISION 8 

CULTURE CORNER 

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w 

zakresie tematów: 

podróżowanie i turystyka. 

Cele kształcenia  OCENA OCENA OCENA OCENA 



z podstawy programowej 

2009: 

DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA 

Znajomość środków 

językowych 

Zna i stosuje kilka 

podstawowych wyrazów 

oraz zwrotów. 

Zna i stosuje połowę 

poznanych wyrazów 

oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość 

poznanych wyrazów 

oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz 

zwroty. 

Uczeń rozumie bardzo 

proste i krótkie 

wypowiedzi ustne i 

pisemne.  

W niewielkim stopniu 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie i 

czytanie. 

Częściowo poprawnie 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie i 

czytanie. 

W większości 

samodzielnie i 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie i 

czytanie. 

Samodzielnie i poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

słuchanie i czytanie. 

Znajomość środków 

językowych 

Częściowo poprawnie 

wybiera odpowiednią 

formę question tag. 

Częściowo poprawnie 

tworzy formy question 

tag. 

Częściowo poprawnie 

stosuje formy question 

tag w wypowiedzi. 

Zasadniczo poprawnie 

stosuje formy question tag 

w wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ludzi i 

przedmioty. 

Znajomość środków 

językowych 

Częściowo poprawnie 

uzupełnia zdania 

słowami: too / enough. 

W większości poprawnie 

uzupełnia zdania 

słowami: too / enough. 

W miarę dokładnie 

opisuje ubrania osób na 

ilustracji. W większości 

poprawnie stosuje 

słowa: too / enough. 

Dokładnie opisuje 

ubrania osób na 

ilustracji. Prawidłowo 

stosuje słowa: too / 

enough wraz z 

rozmaitymi 

przymiotnikami. 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń opisuje ludzi. 

Częściowo poprawnie 

przekształca zdania 

porównujące w zdania z 

konstrukcją (not) as… 

as. 

W większości poprawnie 

przekształca zdania 

porównujące w zdania z 

konstrukcją (not) as… 

as. 

Zasadniczo poprawnie 

przekształca zdania 

porównujące w zdania z 

konstrukcją (not) as… 

as. W większości 

poprawnie stosuje takie 

porównanie w 

wypowiedzi. 

Porównuje osoby. 

Poprawnie wykorzystuje 

konstrukcję (not) as…as. 



Uczeń opisuje miejsca. Pisze krótki list do 

Friends’ Magazine o 

swoim mieście lub kraju. 

Sporadycznie poprawnie 

stosuje wyrażenia: too 

much, too many, not 

enough przed 

rzeczownikami 

policzalnymi i 

niepoliczalnymi. 

Pisze krótki list do 

Friends’ Magazine o 

swoim mieście lub kraju. 

Częściowo poprawnie 

stosuje wyrażenia: too 

much, too many, not 

enough przed 

rzeczownikami 

policzalnymi i 

niepoliczalnymi. 

Pisze list do Friends’ 

Magazine o swoim 

mieście lub kraju. W 

większości poprawnie 

stosuje wyrażenia: too 

much, too many, not 

enough przed 

rzeczownikami 

policzalnymi i 

niepoliczalnymi. 

Pisze list do Friends’ 

Magazine o swoim mieście 

lub kraju. Poprawnie 

stosuje wyrażenia: too 

much, too many, not 

enough przed 

rzeczownikami 

policzalnymi i 

niepoliczalnymi. 

Znajomość środków 

językowych 

Częściowo poprawnie 

tworzy przysłówki od 

podanych 

przymiotników. 

W większości poprawnie 

tworzy przysłówki od 

podanych 

przymiotników, 

częściowo poprawnie 

stosuje je w wypowiedzi. 

Zasadniczo poprawnie 

tworzy przysłówki od 

podanych 

przymiotników, w 

większości poprawnie 

stosuje je w wypowiedzi. 

Poprawnie tworzy 

przysłówki od podanych 

przymiotników oraz 

stosuje je w wypowiedzi. 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zapisuje informacje 

uzyskane z tekstu 

czytanego. 

Krótko zapisuje historię 

z podręcznika. 

Krótko zapisuje historię 

z podręcznika. Od czasu 

do czasu stosuje 

sequencing words. 

Prowadzi w miarę 

swobodną narrację w 

czasie przeszłym – 

zapisuje historię z 

podręcznika. Często 

stosuje sequencing 

words. 

Prowadzi swobodną 

narrację w czasie 

przeszłym – zapisuje 

historię z podręcznika. 

Często stosuje sequencing 

words. 

Uczeń współdziała w 

grupie w językowych 

pracach projektowych. 

Wykonuje projekt A 

report on a natural 

disaster. 

Wykonuje projekt A 

report on a natural 

disaster. 

Wykonuje projekt A 

report on a natural 

disaster. 

Wykonuje projekt A 

report on a natural 

disaster. 

Uczeń współdziała w 

grupie w językowych 

pracach projektowych. 

Wykonuje projekt In my 

country. 

Wykonuje projekt In my 

country. 

Wykonuje projekt In my 

country. 

Wykonuje projekt In my 

country 

 

 



 

 

 

 

 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń: 

 

OCENA 

DOSTATECZNA 

Uczeń: 

 

OCENA  

DOBRA 

Uczeń: 

 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

Uczeń: 
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Zna i stosuje kilka słów  

z rozdziałów 1-4. 

 

Częściowo poprawnie 

stosuje czas Present 

Simple. Wymienia swoje 

ulubione programy 

telewizyjne. Stosuje 

podstawowe słownictwo. 

 

Częściowo poprawnie 

stosuje czas Present 

Continuous w zdaniach 

twierdzących. Zna 

zasadę użycia tego czasu  

dla wyrażenia planów. 

 

Częściowo poprawnie 

uzupełnia tekst 

czasownikami w czasach: 

Present Simple i Present 

Continuous.  

 

W niewielkim stopniu 

poprawnie wykonuje 

zadania z zakresu 

czytania  

oraz słuchania. 

 

 

Zna i stosuje połowę słów  

z rozdziałów 1-4. 

 

Częściowo poprawnie 

stosuje czas Present 

Simple. Wymienia i 

krótko opisuje swoje 

ulubione programy 

telewizyjne. Stosuje 

bardziej zróżnicowane 

słownictwo. 

 

Częściowo poprawnie 

stosuje czas Present 

Continuous we 

wszystkich rodzajach 

zdań, także  

dla wyrażenia planów  

na przyszłość. 

 

W większości poprawnie 

uzupełnia tekst 

czasownikami w czasach 

teraźniejszych. 

 

Częściowo poprawnie 

wykonuje zadania z 

zakresu czytania oraz 

 

Zna i stosuje większość 

słów z rozdziałów 1-4. 

 

W większości poprawnie 

stosuje czas Present 

Simple. W miarę 

dokładnie opowiada o 

swoich ulubionych 

programach 

telewizyjnych. Stosuje w 

miarę urozmaicone 

słownictwo. 

 

W większości poprawnie 

stosuje czas Present 

Continuous, także  

dla wyrażenia planów  

na przyszłość. 

 

Zasadniczo poprawnie 

uzupełnia tekst 

czasownikami w czasach 

teraźniejszych. 

 

W większości poprawnie 

wykonuje zadania z 

zakresu czytania i 

słuchania. 

 

Zna i stosuje wszystkie 

słowa z rozdziałów 1-4. 

 

Prawidłowo i swobodnie 

stosuje czas Present 

Simple. Dokładnie 

opisuje swoje ulubione 

programy telewizyjne. 

Rozmawia  

na ich temat. Stosuje 

różnorodne słownictwo.   

 

Prawidłowo i swobodnie 

stosuje czas Present 

Continuous, także  

dla wyrażenia planów.   

 

W pełni poprawnie 

uzupełnia tekst 

czasownikami  

w czasach: Present 

Simple  

i Present Continuous. 

 

Prawidłowo wykonuje 

zadania z zakresu 

czytania  

i słuchania. 



Krótko opisuje swoje 

plany na następny 

weekend (po 

wcześniejszym 

przygotowaniu): I’m 

meeting my friend  

on Monday.  

słuchania. 

 

Krótko opisuje plany 

swoje oraz innych osób  

na najbliższy weekend. 
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Zna zasady użycia czasu 

Past Simple. Częściowo 

poprawnie uzupełnia 

tekst formami czasu 

przeszłego. 

 

Sporadycznie poprawnie 

stosuje czas przeszły  

w swobodnej 

wypowiedzi. 

 

Zna i stosuje kilka 

czasowników 

nieregularnych. 

 

Krótko pisze na temat 

osoby, którą podziwia 

(stosuje podstawowe 

słownictwo, popełnia 

 

W większości poprawnie 

uzupełnia tekst formami 

czasu przeszłego. 

 

Częściowo poprawnie 

stosuje czas Past Simple  

w wypowiedzi. 

 

Zna i stosuje połowę 

czasowników 

nieregularnych. 

 

Krótko pisze na temat 

osoby, którą podziwia 

(stosuje bardziej 

rozbudowane 

słownictwo, popełnia 

kilka błędów 

językowych). 

 

W miarę dokładnie 

opisuje swoje plany na 

najbliższy weekend. 

Zadaje proste, 

przygotowane wcześniej, 

pytania koledze. 

 

Zasadniczo poprawnie 

uzupełnia tekst formami 

czasowników w czasach: 

Past Simple i Past 

Continuous. 

 

Zna i stosuje większość 

czasowników 

nieregularnych. 

 

Dokładnie pisze na temat 

osoby, którą podziwia 

 

Swobodnie rozmawia  

na temat planów  

na najbliższy weekend. 

Prawidłowo formułuje 

pytania, wyczerpująco 

odpowiada. 

 

Zna i stosuje czasowniki 

nieregularne. 

 

Prawidłowo uzupełnia 

tekst czasownikami w 

czasach: Past Simple i 

Past Continuous. 

 

Prowadzi swobodną 

narrację w czasie 

przeszłym, posługując się 

czasami: Past Simple i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczne błędy językowe). 

 

Zna zasady użycia  

oraz formy czasu Past 

Continuous. Częściowo 

poprawnie uzupełnia 

tekst czasownikami w 

odpowiedniej formie 

czasów przeszłych. 

 

Sporadycznie poprawnie 

posługuje się czasami 

przeszłymi w swobodnej 

narracji. 

 

Wykonuje projekt 

Holiday  

Plans. 

 

Wykonuje projekt A 

legend. 

 

 

W większości poprawnie 

uzupełnia tekst 

czasownikami  

w odpowiedniej formie 

czasów przeszłych. 

 

Częściowo poprawnie 

posługuje się czasami 

przeszłymi w swobodnej 

narracji. 

 

Wykonuje projekt 

Holiday Plans. 

 

Wykonuje projekt A 

legend. 

(stosuje dość 

urozmaicone słownictwo, 

popełnia pojedyncze 

błędy językowe). 

 

W większości poprawnie 

posługuje się czasami 

przeszłymi w swobodnej 

wypowiedzi. 

 

Wykonuje projekt 

Holiday Plans. 

 

Wykonuje projekt A 

legend. 

Past Continuous. 

 

Dokładnie pisze na temat 

osoby, którą podziwia 

(stosuje bogate 

słownictwo, praktycznie 

nie popełnia  błędów 

językowych). 

 

Wykonuje projekt 

Holiday Plans. 

 

Wykonuje projekt A 

legend. 
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Zna i stosuje kilka słów  

z rozdziałów 5-8. 

 

W niewielkim stopniu 

poprawnie wykonuje  

zadania z zakresu 

czytania oraz słuchania. 

 

Zna zasady użycia 

czasów: Present Perfect i 

Past Simple. 

 

Zna i stosuje kilka 

czasowników 

nieregularnych. 

 

W większości poprawnie 

uzupełnia zdania 

określeniami czasowymi. 

 

Częściowo poprawnie 

uzupełnia zdania w 

czasach: Present Perfect i 

Past Simple. 

Sporadycznie poprawnie 

posługuje się  

tymi czasami w dialogu. 

 

 

Zna i stosuje połowę słów  

z rozdziałów 5-8. 

 

Częściowo poprawnie 

wykonuje zadania z 

zakresu czytania oraz 

słuchania. 

 

Zna i stosuje część 

czasowników 

nieregularnych. 

 

Poprawnie uzupełnia 

zdania określeniami 

czasowymi. 

 

W większości poprawnie 

uzupełnia zdania w 

czasach: Present Perfect i 

Past Simple. 

 

Częściowo poprawnie 

stosuje czasy: Present 

Perfect i Past Simple  

w dialogach. 

 

Formułuje proste zdania  

w czasie Present Perfect  

ze słowami: just, already, 

 

Zna i stosuje większość 

słów z rozdziałów 5-8. 

 

W większości poprawnie 

wykonuje zadania z 

zakresu czytania i 

słuchania. 

 

Zna i stosuje większość 

czasowników 

nieregularnych. 

 

Zasadniczo poprawnie 

uzupełnia zdania w 

czasach: Present Perfect i 

Past Simple. 

 

W większości poprawnie 

uzupełnia zdania w 

czasach: Present Perfect i 

Past Simple. 

 

W większości poprawnie 

posługuje się czasem 

Present Perfect ze 

słowami: just, already, 

yet. 

 

Poprawnie uzupełnia 

 

Zna i stosuje wszystkie 

słowa z rozdziałów 5-8. 

 

Prawidłowo wykonuje 

zadania z zakresu 

czytania  

i słuchania. 

 

Zna i stosuje czasowniki 

nieregularne. 

 

Poprawnie uzupełnia 

zdania w czasach: 

Present Perfect  

i Past Simple. 

 

Prawidłowo posługuje się 

czasami: Present Perfect  

i Past Simple w 

dialogach. 

 

Swobodnie posługuje się 

czasem Present Perfect  

ze słowami: just, already, 

yet. 

 

Prawidłowo posługuje się 

formami: since / for w 

czasie Present Perfect.  



 yet. 

 

zdania formami: since / 

for,  

w większości poprawnie 

stosuje je w wypowiedzi  

z czasem Present Perfect. 
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Buduje proste, w 

większości poprawne, 

zdania w czasie Present 

Perfect ze słowami: just, 

already, yet. 

 

Częściowo poprawnie 

uzupełnia zdania 

formami: since / for oraz 

czasownikami w czasie 

Present Perfect. 

 

Wykonuje projekt 

Design  

a mail-order furniture 

catalogue. 

 

Wykonuje projekt A 

place to explore. 

 

 

W większości poprawnie 

uzupełnia zdania 

formami: since / for oraz 

czasownikami w czasie 

Present Perfect. 

 

Wykonuje projekt 

Design  

a mail-order furniture 

catalogue. 

 

Wykonuje projekt A 

place to explore. 

 

 

Prowadzi krótki dialog  

na temat zmian w pokoju 

– sugeruje zmiany, 

akceptuje lub odrzuca 

sugestie,  

w większości poprawnie 

reaguje w określonej 

sytuacji językowej. 

 

Wykonuje projekt 

Design  

a mail-order furniture 

catalogue. 

 

Wykonuje projekt A 

place to explore. 

 

 

Prowadzi dialog na 

temat zmian w pokoju – 

sugeruje zmiany, 

akceptuje  

lub odrzuca sugestie. 

Prawidłowo reaguje  

w określonej sytuacji 

językowej. 

 

Wykonuje projekt 

Design  

a mail-order furniture 

catalogue. 

 

Wykonuje projekt A 

place to explore. 
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Zna i stosuje kilka słów  

z rozdziałów 9-12. 

 

W niewielkim stopniu 

poprawnie wykonuje  

zadania z zakresu 

czytania oraz słuchania. 

 

Zna zasady użycia form: 

will / might / may (not). 

Buduje zdania z 

podanych wyrazów: The 

exams will be difficult. 

 

Potrafi powiedzieć, do 

jakiej szkoły chodzi: I go 

to primary school. 

 

Zna zasady użycia I 

trybu warunkowego. 

Częściowo poprawnie 

uzupełnia zdania 

podanymi czasownikami. 

 

Zna zasady użycia II 

trybu warunkowego. 

Częściowo poprawnie 

dokańcza zdania oraz 

uzupełnia maile 

 

Zna i stosuje połowę słów  

z rozdziałów 9-12. 

 

Częściowo poprawnie 

wykonuje zadania z 

zakresu czytania oraz 

słuchania. 

 

W większości poprawnie 

samodzielnie formułuje 

proste zdania  

z czasownikami:  

will / might / may (not). 

 

Krótko odpowiada na 

pytania dotyczące 

szkolnictwa średniego w 

Polsce. Wymienia 

rodzaje szkół średnich: 

Junior High School, High 

School. 

 

W większości poprawnie 

uzupełnia zdania 

czasownikami w I trybie 

warunkowym. Częściowo 

poprawnie stosuje ten 

tryb  

w wypowiedzi. 

 

Zna i stosuje większość 

słów z rozdziałów 9-12. 

 

W większości poprawnie 

wykonuje zadania z 

zakresu czytania i 

słuchania. 

 

Prawidłowo formułuje 

zdania z czasownikami:  

will / might / may (not). 

 

W miarę obszernie 

odpowiada na pytania 

dotyczące szkolnictwa 

średniego w Polsce. 

 

Zasadniczo poprawnie 

uzupełnia zdania 

podanymi czasownikami 

w I trybie warunkowym.  

W wypowiedzi popełnia 

pojedyncze błędy. 

 

Zasadniczo poprawnie 

uzupełnia maile, 

odpowiada na pytania w 

II trybie warunkowym, 

samodzielnie (w 

 

Zna i stosuje wszystkie 

słowa z rozdziałów 9-12. 

 

Prawidłowo wykonuje 

zadania z zakresu 

czytania  

i słuchania. 

 

Swobodnie posługuje się 

czasownikami: will / 

might / may (not).  

 

Wyczerpująco 

odpowiada  

na pytania dotyczące 

szkolnictwa średniego  

w Polsce.  

 

Prawidłowo uzupełnia 

zdania czasownikami w I 

trybie. Swobodnie 

posługuje się tym trybem 

w wypowiedzi. 

 

Poprawnie zadaje  

oraz odpowiada na 

pytania  

w II trybie 

warunkowym. 



podanymi czasownikami.  

 

 

 

 

większości poprawnie) 

formułuje proste zdania. 
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Zna zasady użycia 

czasownika wish z 

czasem Past Simple. 

Częściowo poprawnie 

przekształca zdania. 

 

Wykonuje projekt Your 

Personality Profile. 

 

Wykonuje projekt A 

Ghost Castle. 

 

 

W większości poprawnie 

uzupełnia maile  

oraz dokańcza zdania  

w II trybie 

warunkowym. 

Zasadniczo poprawnie 

odpowiada na pytania 

typu: What would you do 

if you were rich? 

 

W większości poprawnie 

przekształca zdania  

przy pomocy czasownika 

wish z czasem Past 

Simple. 

 

Wykonuje projekt Your 

Personality Profile. 

 

Wykonuje projekt A 

Ghost Castle 

 

Zasadniczo prawidłowo 

przekształca zdania  

przy pomocy czasownika 

wish z czasem Past 

Simple. Częściowo 

poprawnie stosuje tę 

konstrukcję  

w swobodnej 

wypowiedzi. 

 

Wykonuje projekt Your 

Personality Profile.  

 

Wykonuje projekt A 

Ghost Castle. 

 

Prawidłowo przekształca 

zdania przy pomocy 

czasownika wish z 

czasem Past Simple. 

Stosuje tę konstrukcję w 

swobodnej wypowiedzi. 

 

Wykonuje projekt Your 

Personality Profile. 

 

Wykonuje projekt A 

Ghost Castle. 
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Zna i stosuje kilka słów  

z rozdziałów 13-16. 

 

W niewielkim stopniu 

poprawnie wykonuje  

zadania z zakresu 

czytania oraz słuchania. 

 

Zna zasady użycia formy 

used to w zdaniach 

twierdzących, 

przeczących  

i pytających. Częściowo 

poprawnie uzupełnia 

dialog. 

 

Zna znaczenie 

czasowników 

modalnych: must / have 

to, don’t have to, mustn’t.  

W większości poprawnie 

wybiera odpowiednią 

formę w zdaniu. 

 

Krótko opisuje 

wymyśloną przez siebie 

dyscyplinę sportu 

(buduje proste zdania, 

popełnia liczne błędy 

 

Zna i stosuje połowę słów  

z rozdziałów 13-16. 

 

Częściowo poprawnie 

wykonuje zadania z 

zakresu czytania oraz 

słuchania. 

 

W większości poprawnie 

uzupełnia dialog 

formami used to. 

Samodzielnie formułuje 

proste zdania twierdzące 

z konstrukcją used to. 

 

Zasadniczo poprawnie 

wybiera odpowiednią 

formę: must / have to, 

don’t have to, mustn’t w 

zdaniu. Częściowo 

poprawnie formułuje 

zdania.  

 

Krótko opisuje 

wymyśloną przez siebie 

dyscyplinę sportu 

(sporadycznie stosuje 

słowa: and, but, however, 

although). 

 

Zna i stosuje większość 

słów z rozdziałów 13-16. 

 

W większości poprawnie 

wykonuje zadania z 

zakresu czytania i 

słuchania. 

 

Zasadniczo poprawnie 

uzupełnia dialog 

formami used to. W 

większości poprawnie 

posługuje się 

konstrukcją used to  

w zdaniach 

twierdzących, pytających 

i przeczących. 

 

W większości poprawnie 

posługuje się 

czasownikami 

modalnymi: must / have 

to, don’t have to, mustn’t. 

 

Opisuje wymyśloną  

przez siebie dyscyplinę 

sportu (popełnia kilka 

błędów językowych, 

niektóre zdania są 

 

Zna i stosuje wszystkie 

słowa z rozdziałów 13-16. 

 

Prawidłowo wykonuje 

zadania z zakresu 

czytania  

i słuchania. 

 

Swobodnie posługuje się 

konstrukcją used to. 

Uzupełnia dialog, 

prawidłowo formułuje 

zdania twierdzące, 

przeczące  

i pytające. 

 

Swobodnie i prawidłowo 

posługuje się 

czasownikami 

modalnymi: must / have 

to, don’t have to, mustn’t. 

 

W rozbudowany sposób 

opisuje wymyśloną  

przez siebie dyscyplinę 

sportu (stosuje sporo 

zdań złożonych z 

zastosowaniem 

spójników: and, but, 



językowe). 

 

 

 

 

rozbudowane  

z zastosowaniem 

spójników: and, but, 

however, although). 

 

 

however, although). 
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W większości poprawnie 

uzupełnia zdania 

czasownikami: let, made. 

 

Zna formy czasownika  

have to w czasie 

teraźniejszym, przeszłym  

i przyszłym. W 

większości poprawnie 

przekształca zdania. 

 

Wykonuje projekt 

Transport in 2100. 

 

 

 

Prawidłowo uzupełnia 

zdania czasownikami: 

let, made. Częściowo 

poprawnie opisuje 

zasady obowiązujące w 

jego domu: My parents 

don’t let me chew gum. 

 

Zasadniczo poprawnie 

przekształca zdania,  

stosując odpowiednie 

formy czasownika have 

to. Częściowo poprawnie 

stosuje je w wypowiedzi. 

 

 

 

W większości poprawnie 

opisuje zasady 

obowiązujące w jego 

domu: My parents don’t 

let me chew gum. 

 

Wykonuje projekt 

Transport in 2100. 

 

W większości poprawnie 

stosuje formy 

czasownika have to w 

różnych czasach. 

 

 

 

Poprawnie i 

wyczerpująco opisuje 

zasady obowiązujące w 

jego domu: My parents 

don’t let me chew gum. 

 

Prawidłowo posługuje się 

formami czasownika 

have to w różnych 

czasach. 

 

Wykonuje projekt 

Transport in 2100 
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Zna i stosuje kilka słów  

z rozdziałów 17-20. 

 

W niewielkim stopniu 

poprawnie wykonuje  

zadania z zakresu 

czytania oraz słuchania. 

 

Zna zasady użycia strony 

biernej w czasach: Present 

Simple i Past Simple. 

Częściowo poprawnie 

uzupełnia i przekształca 

zdania. 

 

Pisemnie krótko opisuje 

piramidy (stosuje 

podstawowe słownictwo, 

popełnia liczne błędy 

językowe). 

 

Częściowo poprawnie 

uzupełnia zdania formami: 

gerund / infinitive. 

 

 

 

Zna i stosuje połowę słów  

z rozdziałów 17-20. 

 

Częściowo poprawnie 

wykonuje zadania z 

zakresu czytania oraz 

słuchania. 

 

W większości poprawnie 

uzupełnia i przekształca 

zdania w stronie biernej  

w czasach: Present 

Simple  

i Past Simple. Stosuje  

w wypowiedzi 

konstrukcję it’s made of. 

 

Pisemnie krótko opisuje 

piramidy (stosuje 

bardziej rozbudowane 

słownictwo, popełnia 

kilka błędów 

językowych). 

 

W większości poprawnie 

uzupełnia zdania 

formami: gerund / 

infinitive. Dokańcza 

zdania. 

 

  

 

Zna i stosuje większość 

słów z rozdziałów 17-20. 

 

W większości poprawnie 

wykonuje zadania z 

zakresu czytania i 

słuchania. 

 

Zasadniczo poprawnie 

uzupełnia i przekształca 

zdania w stronie biernej  

w czasach: Present 

Simple 

 i Past Simple. W 

większości poprawnie 

posługuje się formami 

strony biernej  

w wypowiedzi. 

 

Pisemnie opisuje 

piramidy (stosuje w 

miarę urozmaicone 

słownictwo, popełnia 

pojedyncze błędy 

językowe, używa 

konstrukcji w stronie 

biernej). 

 

Zasadniczo poprawnie 

uzupełnia zdania 

formami: gerund / 

infinitive. Samodzielnie 

buduje  

 

Zna i stosuje wszystkie 

słowa z rozdziałów 17-20. 

 

Prawidłowo wykonuje 

zadania z zakresu 

czytania  

i słuchania. 

 

Poprawnie stosuje formy 

strony biernej w czasach: 

Present Simple i Past 

Simple. 

 

Pisemnie opisuje 

piramidy (stosuje bogate 

słownictwo, konstrukcje 

w stronie biernej; praca 

jest poprawna 

językowo). 

 

Poprawnie posługuje się 

formami: gerund / 

infinitive w swobodnej 

wypowiedzi. 

 

.  



w większości poprawne 

zdania. 

 

 

 

 

 

 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń: 

 

OCENA 

DOSTATECZNA 

Uczeń: 

 

OCENA  

DOBRA 

Uczeń: 

 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

Uczeń: 

 

21-24 
 

THE LONDONERS 

 

CRAZY REPORTERS 

 

FRIENDS’ MAGAZINE 

 

STORY TIME 

 

WONDERFUL WORDS 

 

REVISION 6 

 

CULTURE CORNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zna i stosuje kilka słów  

z rozdziałów 21-24. 

 

W niewielkim stopniu 

poprawnie wykonuje  

zadania z zakresu 

czytania oraz słuchania. 

 

Krótko wyraża opinię  

na podany temat, np.: I 

think school uniforms are 

a good idea. 

 

W większości poprawnie 

porządkuje wyrazy w 

zdaniu z czasownikami z 

dwoma dopełnieniami. 

 

W większości poprawnie 

uzupełnia zdania 

zaimkami względnymi: 

which, who, that. 

 

Rozumie i odpowiada  

na pytanie o podmiot. 

 

Zna i stosuje połowę słów  

z rozdziałów 21-24. 

 

Częściowo poprawnie 

wykonuje zadania z 

zakresu czytania oraz 

słuchania. 

 

Krótko wyraża opinię  

na podany temat i 

uzasadnia ją, np.: I think 

school uniforms are a 

good idea because they 

are smart. 

 

Zasadniczo poprawnie 

porządkuje wyrazy w 

zdaniu z czasownikami z 

dwoma dopełnieniami. 

 

Uzupełnia zdania 

zaimkami względnymi: 

which, who, that. 

 

Częściowo poprawnie 

 

Zna i stosuje większość 

słów z rozdziałów 21-24. 

 

W większości poprawnie 

wykonuje zadania z 

zakresu czytania i 

słuchania. 

 

Wyraża opinię na 

podany temat, w 

większości poprawnie 

zgadza się lub nie zgadza 

z kolegą, stosując 

konstrukcje: So (do) I, 

Neither (do) I, I don’t 

agree. 

 

W większości poprawnie 

stosuje czasowniki z 

dwoma dopełnieniami w 

swobodnej wypowiedzi. 

Zadaje pytanie z formą 

grzecznościową: Can you 

(lend me some money), 

please? 

 

Zna i stosuje wszystkie 

słowa z rozdziałów 21-24. 

 

Prawidłowo wykonuje 

zadania z zakresu 

czytania  

i słuchania. 

 

Wyczerpująco wyraża  

opinię na podany temat,  

w poprawny sposób  

zgadza się lub nie zgadza  

z kolegą, stosując 

konstrukcje: So (do) I, 

Neither (do) I, I don’t 

agree.  

 

Prawidłowo stosuje 

czasowniki z dwoma 

dopełnieniami w 

swobodnej wypowiedzi. 

 

Prowadzi dialog, wyraża 

prośbę: Can you…, 

please?, odmawia lub 



 

 

układa pytania do 

podanych odpowiedzi 

(subject / object 

questions). 

 

 

 

W większości poprawnie 

posługuje się zaimkami 

względnymi: which, who, 

that. 

 

 

zgadza się. 

Poprawnie definiuje  

osoby, rzeczy, zwierzęta  

przy użyciu zaimków 

względnych: which, who, 

that. Poprawnie stosuje 

zaimki w wypowiedzi. 

 

 


