
JĘZYK ANGIELSKI – PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – klasa 8 

(rok szkolny 2022/23) - mgr Kinga Anna Kwoka 

Ocenianie bieżące obejmuje wiedzę i umiejętności ucznia w ramach różnych form i obszarów aktywności. W szczególności dotyczą: 

- prac pisemnych – sprawdzianów (zapowiadanych z  wyprzedzeniem, zapisanych w e-dzienniku i poprzedzonych powtórką) 
- kartkówek (maksymalnie z 3 ostatnich tematów, niewymagających zapowiedzi) 
- prac domowych (także prac dodatkowych i projektów) 
- odpowiedzi ustnych na lekcji, czytania, pracy w podgrupach 
- efektów pracy, zaangażowania na lekcji = aktywności ( za każde pięć plusów - uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, zaś za każde pięć minusów – 
ocenę niedostateczną z aktywności) 
- udziału i lokat uzyskiwanych w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz międzynarodowych z języka angielskiego 

Zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

- uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć (nie dotyczy to sprawdzianów i kartkówek) - fakt taki 
zgłosić należy na początku lekcji 
- na bieżąco, każdy uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny  w formie ustnej lub pisemnej podczas konsultacji z języka angielskiego; ma taką 
możliwość w każdy czwartek w sali nr 5 na piętrze w godzinach od 7.00 do 8.00; wcześniej ustala zakres poprawy z nauczycielem 
- uczeń nieobecny po powrocie do szkoły pisze/zalicza zaległe prace, kartkówki, sprawdziany 
 
Klasyfikacja śródroczna/roczna: 
 
- jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% lekcji, może być niesklasyfikowany 
- nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego z całego półrocza dającego możliwość podwyższenia oceny na wyższą, niż proponowana 
- diagnozy, zewnętrzne badania wyników nauki, próbne egzaminy są tylko punktowane; ich zapis procentowy zapisywany jest w e-dzienniku bez 
wpływu na ocenę półroczną/roczną; mają tylko charakter informacyjny  
- ocena śródroczna/roczna nie jest jedynie średnią ważoną z uzyskanych ocen; obejmuje całokształt pracy i zaangażowania w proces edukacyjny 

Progi procentowe:    
                                                                   97-100% - ocena celująca 
     90-96% - ocena bardzo dobra 
     70-89% - ocena dobra 
     45-69% - ocena dostateczna 
     30-44% - ocena dopuszczająca   
     0-29% - ocena niedostateczna   
 



Wagi ocen dla poszczególnych form:  
 
- waga 3 (sprawdziany, projekty edukacyjne, osiągnięcia w konkursach językowych, eksperymentach oraz innowacjach edukacyjnych) 
- waga 2 (kartkówki, wypowiedzi pisemne, dyktanda, odpowiedzi ustne) 
- waga 1 (zadania domowe, aktywność na zajęciach)  
- waga 0 (diagnozy, zewnętrzne badania wyników nauki, próbne egzaminy) 
 
Na zajęciach obowiązują: 

- zeszyt przedmiotowy ( najlepiej w kratkę) – NB 
- zeszyt ćwiczeń – WB – „Repetytorium Ósmoklasisty – część II” 
- książka ucznia – SB – „Repetytorium Ósmoklasisty – część II” 
- warto mieć przy sobie teczkę A4 na dodatkowe materiały, kserówki, wykonane prace itp., klej, kolorowe kredki, zamazywacze, wszystko co pomoże  
angażować wszystkie zmysły w naukę języka obcego 
- w domu polecam – zaglądać na strony: http://www.oke.krakow.pl , https://cke.gov.pl/, ćwiczyć online za pomocą dołączonego do zeszytu ćwiczeń 
unikatowego kodu online, oglądać filmiki ukryte pod kodami QR, grać w skorelowane z podręcznikiem gry online 
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/repetytorium-osmoklasisty-czesc-2-dla-klasy-8/sets , słuchać nagrań do zadań zamieszczonych na 
stronie www.macmillan.pl w zakładce STREFA UCZNIA - https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

Skala ocen obejmująca zagadnienia z gramatyki, słownictwa, słuchania, mówienia oraz pisania szczegółowo opisane są poniżej:         

Kryteria oceniania sformułowane według założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 lutego 2017 r., Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r. r. Poz. 356) i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie 
oraz przetwarzanie tekstu. Kryteria obejmują zakres ocen 2‒5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje 
uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  
 

Rozdział 9 - Kultura 
Znajomość 
środków 
językowych 

• Słabo zna i z trudem podaje 
nazwy dziedzin kultury; 
popełnia liczne błędy. 

• Słabo zna i, popełniając 
liczne błędy, posługuje się 
słownictwem odnoszącym 
się do uczestnictwa w 
kulturze i wydarzeniach 
kulturalnych oraz tradycji i 

• Częściowo zna i podaje 
wymagane nazwy dziedzin 
kultury; popełnia dość liczne 
błędy. 

• Częściowo zna i, popełniając 
dość liczne błędy, posługuje się 
słownictwem odnoszącym się 
do uczestnictwa w kulturze i 
wydarzeniach kulturalnych 

• Zna i podaje większość 
wymaganych nazw dziedzin 
kultury. 

• Zna i posługuje się, 
popełniając nieliczne błędy, 
słownictwem odnoszącym 
się do uczestnictwa w 
kulturze i wydarzeniach 
kulturalnych oraz tradycji i 

• Zna i z łatwością podaje 
wymagane nazwy 
dziedzin kultury. 

• Swobodnie i bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie 
posługuje się 
słownictwem 
odnoszącym się do 
uczestnictwa w kulturze i 

Ocena 2 3 4 5 

http://www.oke.krakow.pl/
https://cke.gov.pl/
http://www.macmillan.pl/
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


zwyczajów, a także 
mediów, w tym mediów 
społecznościowych. 

• Słabo zna zasady tworzenia 
i popełniając liczne błędy, 
buduje zdania warunkowe 
typu 0, 1 i 2.. 

• Popełniając liczne błędy, 
posługuje się zdaniami 
warunkowymi typu 0, 1 i 2. 

• Popełnia liczne błędy, 
tworząc zdania 
okolicznikowe czasu i 
posługując się nimi. 

 

oraz tradycji i zwyczajów, a 
także mediów, w tym mediów 
społecznościowych. 

• Częściowo zna zasady 
tworzenia i popełniając dość 
liczne błędy, buduje zdania 
warunkowe typu 0, 1 i 2. 

• Nie zawsze poprawnie 
posługuje się zdaniami 
warunkowymi typu 0, 1 i 2. 

• Popełnia dość liczne błędy, 
tworząc zdania okolicznikowe 
czasu i posługując się nimi. 

 

zwyczajów, a także mediów, 
w tym mediów 
społecznościowych. 

• Zna zasady tworzenia i na 
ogół poprawnie buduje 
zdania warunkowe typu 0, 1 
i 2. 

• Na ogół poprawnie 
posługuje się zdaniami 
warunkowymi typu 0, 1 i 2. 

• Przeważnie poprawnie 
tworzy zdania 
okolicznikowe czasu i 
posługuje się nimi. 

 
 

wydarzeniach 
kulturalnych oraz tradycji 
i zwyczajów, a także 
mediów, w tym mediów 
społecznościowych. 

• Zna dobrze zasady 
tworzenia i z łatwością 
buduje zdania 
warunkowe typu 0, 1 i 2. 

• Z łatwością i poprawnie 
posługuje się z zdaniami 
warunkowymi typu 0, 1 i 
2. 

• Poprawnie tworzy zdania 
okolicznikowe czasu i 
posługuje się nimi. 

 
Słuchanie • Słabo rozumie ogólny sens 

prostych wypowiedzi.  
• Często popełnia błędy w 

wyszukiwaniu prostych 
informacji w wypowiedzi. 

• Mimo pomocy z dużą 
trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

• Rozumie ogólny sens prostych 
wypowiedzi. 

• Znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy. 

• Z pewną trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej złożone 
informacje. 

 

• Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi.  

• Znajduje proste informacje 
w wypowiedzi. 

• Bez większego trudu 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone informacje. 

 

• Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i złożonych 
wypowiedzi. 

• Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

• Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 
Czytanie • Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów. 

• Z trudnością znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

• Mimo pomocy, z trudnością 
rozpoznaje związki między 

• Najczęściej rozumie ogólny 
sens prostych tekstów. 

• Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje. 

• Czasem popełniając błędy, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

 

• Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

• Bez większego trudu 
znajduje w tekście określone 
informacje. 

• Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Bez trudu rozumie ogólny 
sens tekstu 

• Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

• Z łatwością rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 



poszczególnymi częściami 
tekstu. 

 

  

Mówienie • Mimo pomocy nieudolnie 
tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając liczne 
błędy zaburzające 
komunikację: opowiada o 
czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z 
uczestniczeniem w 
kulturze; przedstawia fakty 
dotyczące muzeów i innych 
obiektów kulturalnych, a 
także wydarzeń 
kulturalnych; opisuje swoje 
upodobania odnośnie dzieł 
kultury oraz wydarzeń 
kulturalnych; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na 
temat korzystania z 
mediów 
społecznościowych oraz 
uczestnictwa w kulturze. 

 

• Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając dość liczne 
błędy częściowo zaburzające 
komunikację: opowiada o 
czynnościach i 
doświadczeniach związanych z 
uczestniczeniem w kulturze; 
przedstawia fakty dotyczące 
muzeów i innych obiektów 
kulturalnych, a także wydarzeń 
kulturalnych; opisuje swoje 
upodobania odnośnie dzieł 
kultury oraz wydarzeń 
kulturalnych; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na 
temat korzystania z mediów 
społecznościowych oraz 
uczestnictwa w kulturze. 

 

• Popełniając nieliczne na 
ogół niezakłócające 
komunikacji błędy, tworzy 
proste i złożone wypowiedzi 
ustne: opowiada o 
czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z 
uczestniczeniem w kulturze; 
przedstawia fakty dotyczące 
muzeów i innych obiektów 
kulturalnych, a także 
wydarzeń kulturalnych; 
opisuje swoje upodobania 
odnośnie dzieł kultury oraz 
wydarzeń kulturalnych; 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat korzystania 
z mediów 
społecznościowych oraz 
uczestnictwa w kulturze. 

 

• Używając bogatego 
słownictwa tworzy proste 
i złożone wypowiedzi 
ustne: opowiada o 
czynnościach i 
doświadczeniach 
związanych z 
uczestniczeniem w 
kulturze; przedstawia 
fakty dotyczące muzeów i 
innych obiektów 
kulturalnych, a także 
wydarzeń kulturalnych; 
opisuje swoje upodobania 
odnośnie dzieł kultury 
oraz wydarzeń 
kulturalnych; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na 
temat korzystania z 
mediów 
społecznościowych oraz 
uczestnictwa w kulturze; 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

 
Pisanie • Mimo pomocy, popełniając 

liczne zaburzające 
komunikację błędy, 
nieudolnie tworzy bardzo 
proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje dzieła 
sztuki i placówki 
kulturalne; opowiada o 

• Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: opisuje 
dzieła sztuki i placówki 
kulturalne; opowiada o 
doświadczeniach związanych z 
uczestnictwem w 
wydarzeniach kulturalnych; 

• Popełniając nieliczne błędy 
na ogół niezakłócające 
komunikacji, tworzy proste i 
bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje dzieła sztuki i 
placówki kulturalne; 
opowiada o 

• Samodzielnie, stosując 
urozmaicone słownictwo, 
tworzy proste i bardziej 
złożone wypowiedzi 
pisemne: opisuje dzieła 
sztuki i placówki 
kulturalne; opowiada o 
doświadczeniach 



doświadczeniach 
związanych z 
uczestnictwem w 
wydarzeniach 
kulturalnych; przedstawia 
fakty odnoszące się do 
wydarzeń kulturalnych, 
tradycji i zwyczajów; 
opisuje swoje upodobania i 
wyraża opinie odnośnie 
wydarzeń kulturalnych i 
uczestnictwa w kulturze, a 
także tradycji i zwyczajów. 

• Popełniając liczne błędy 
zakłócające komunikację, 
pisze list dotyczący 
uroczystości weselnej. 

 

przedstawia fakty odnoszące 
się do wydarzeń kulturalnych, 
tradycji i zwyczajów; opisuje 
swoje upodobania i wyraża 
opinie odnośnie wydarzeń 
kulturalnych i uczestnictwa w 
kulturze, a także tradycji i 
zwyczajów; dość liczne błędy 
częściowo zakłócają 
komunikację. 

• Popełniając dość liczne błędy 
częściowo zakłócające 
komunikację, pisze list 
dotyczący uroczystości 
weselnej. 

 

doświadczeniach 
związanych z uczestnictwem 
w wydarzeniach 
kulturalnych; przedstawia 
fakty odnoszące się do 
wydarzeń kulturalnych, 
tradycji i zwyczajów; opisuje 
swoje upodobania i wyraża 
opinie odnośnie wydarzeń 
kulturalnych i uczestnictwa 
w kulturze, a także tradycji i 
zwyczajów. 

• Popełniając nieliczne błędy 
na ogół niezakłócające 
komunikacji, pisze list 
dotyczący uroczystości 
weselnej. 

 

związanych z 
uczestnictwem w 
wydarzeniach 
kulturalnych; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do 
wydarzeń kulturalnych, 
tradycji i zwyczajów; 
opisuje swoje upodobania 
i wyraża opinie odnośnie 
wydarzeń kulturalnych i 
uczestnictwa w kulturze, 
a także tradycji i 
zwyczajów; ewentualne 
drobne błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

• Stosując urozmaicone 
słownictwo i struktury, 
pisze list dotyczący 
uroczystości weselnej; 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

 
Reagowanie • Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 
popełniając liczne błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje oraz 
wyjaśnienia odnośnie 
uczestnictwa w 
wydarzeniach 
kulturalnych, a także 
korzystania z mediów 
społecznościowych; pyta o 
pozwolenie, udziela lub 
odmawia pozwolenia; 

Reaguje w prostych sytuacjach, 
często popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje informacje 
oraz wyjaśnienia odnośnie 
uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych, a także korzystania 
z mediów społecznościowych; 
pyta o pozwolenie, udziela lub 
odmawia pozwolenia; proponuje, 
przyjmuje i odrzuca propozycje; 
wyraża prośbę oraz zgodę lub 
odmowę spełnienia; prosi o radę, 

• Popełniając nieliczne błędy, 
reaguje w prostych i 
bardziej złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje oraz 
wyjaśnienia odnośnie 
uczestnictwa w 
wydarzeniach kulturalnych, 
a także korzystania z 
mediów społecznościowych; 
pyta o pozwolenie, udziela 
lub odmawia pozwolenia; 
proponuje, przyjmuje i 

• Swobodnie i bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie 
reaguje w prostych i 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje oraz 
wyjaśnienia odnośnie 
uczestnictwa w 
wydarzeniach 
kulturalnych, a także 
korzystania z mediów 
społecznościowych; pyta 
o pozwolenie, udziela lub 



proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje; 
wyraża prośbę oraz zgodę 
lub odmowę spełnienia; 
prosi o radę, udziela rady; 
stosuje wyrażenia i zwroty 
grzecznościowe. 

 

udziela rady; stosuje wyrażenia i 
zwroty grzecznościowe. 
 

odrzuca propozycje; wyraża 
prośbę oraz zgodę lub 
odmowę spełnienia; prosi o 
radę, udziela rady; stosuje 
wyrażenia i zwroty 
grzecznościowe. 

 

odmawia pozwolenia; 
proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje; 
wyraża prośbę oraz zgodę 
lub odmowę spełnienia; 
prosi o radę, udziela rady; 
stosuje wyrażenia i 
zwroty grzecznościowe. 

 
Przetwarzanie 
wypowiedzi 

• Nieudolnie przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, 
popełniając liczne błędy. 

• Z trudnością popełniając 
liczne błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

• Przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych, 
czasem popełniając błędy. 

• Popełniając dość liczne błędy 
przekazuje w języku polskim 
lub angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

• Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne błędy, 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

• Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub angielskim 
informacje sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim. 

• Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

• Z łatwością przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

 
Rozdział 10 – Sport 

Znajomość 
środków 
językowych 

• Słabo zna i popełniając 
liczne błędy z trudem 
podaje nazwy dyscyplin 
sportowych, elementów 
sprzętu sportowego i 
obiektów sportowych. 

• Słabo zna i z trudem 
stosuje słownictwo 
opisujące sportowców, 

• Częściowo zna i czasem 
popełniając błędy podaje 
nazwy dyscyplin sportowych, 
elementów sprzętu 
sportowego i obiektów 
sportowych. 

• Częściowo zna słownictwo 
opisujące sportowców, 
imprezy sportowe i 

• Zna i na ogół poprawnie 
podaje nazwy dyscyplin 
sportowych, elementów 
sprzętu sportowego i 
obiektów sportowych. 

• Zna i na ogół poprawnie 
stosuje słownictwo 
opisujące sportowców, 
imprezy sportowe i 
uprawianie sportu. 

• Zna i poprawnie podaje 
nazwy dyscyplin 
sportowych, elementów 
sprzętu sportowego i 
obiektów sportowych. 

• Zna i poprawnie stosuje 
słownictwo opisujące 
sportowców, imprezy 
sportowe i uprawianie 
sportu. 



imprezy sportowe i 
uprawianie sportu. 

• Słabo zna zasady 
stopniowania 
przymiotników i 
przysłówków. 

• Popełnia dużo błędów 
stosując w zdaniach 
przymiotniki i przysłówki 
w stopniu wyższym i 
najwyższym. 

• Nieudolnie buduje zdania z 
wyrażeniami than oraz 
(not) as…as… 

• Słabo zna i z trudem 
stosuje w wypowiedziach 
wyrażenia too… oraz 
(not)…enough. 

• Popełniając liczne błędy 
posługuje się wyrażeniami 
so i such (a/an), a także 
What i How w połączeniu z 
przymiotnikami i 
przysłówkami. 

 

uprawianie sportu; stosując je 
czasem popełnia błędy. 

• Częściowo zna zasady 
stopniowania przymiotników i 
przysłówków. 

• Popełnia dość dużo błędów 
stosując w zdaniach 
przymiotniki i przysłówki w 
stopniu wyższym i 
najwyższym. 

• Popełniając dość liczne błędy 
buduje zdania z wyrażeniami 
than oraz (not) as…as… 

• Częściowo zna i stosuje w 
wypowiedziach wyrażenia 
too… oraz (not)…enough. 

• Nie zawsze poprawnie 
posługuje się wyrażeniami so i 
such (a/an), a także What i 
How w połączeniu z 
przymiotnikami i 
przysłówkami. 

 

• Zna zasady stopniowania 
przymiotników i 
przysłówków. 

• Popełnia nieliczne błędy 
stosując w zdaniach 
przymiotniki i przysłówki w 
stopniu wyższym i 
najwyższym. 

• Popełniając nieliczne błędy 
buduje zdania z 
wyrażeniami than oraz 
(not) as…as… 

• Zna i zazwyczaj poprawnie 
stosuje w wypowiedziach 
wyrażenia too… oraz 
(not)…enough.. 

• Zazwyczaj poprawnie 
posługuje się wyrażeniami 
so i such (a/an), a także 
What i How w połączeniu z 
przymiotnikami i 
przysłówkami. 

 

• Zna zasady stopniowania 
przymiotników i 
przysłówków. 

• Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje w 
zdaniach przymiotniki i 
przysłówki w stopniu 
wyższym i najwyższym. 

• Poprawnie buduje zdania 
z wyrażeniami than oraz 
(not) as…as… 

• Swobodnie i poprawnie 
stosuje w wypowiedziach 
wyrażenia too… oraz 
(not)…enough. 

• Poprawnie posługuje się 
wyrażeniami so i such 
(a/an), a także What i 
How w połączeniu z 
przymiotnikami i 
przysłówkami. 

 

Słuchanie • Słabo rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.  

• Często popełnia błędy w 
wyszukiwaniu prostych 
informacji w wypowiedzi 

• Mimo pomocy z dużą 
trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

• Popełniając liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi. 

• Rozumie ogólny sens prostych 
wypowiedzi. 

• Znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy 

• Z pewną trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej złożone 
informacje. 

• Popełniając dość liczne błędy 
określa intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi. 

 

• Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi.  

• Znajduje proste informacje 
w wypowiedzi. 

• Bez większego trudu 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone informacje. 

• Popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi. 

 

• Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i złożonych 
wypowiedzi. 

• Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

• Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

• Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 



 intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi. 

 
Czytanie • Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów. 

• Z trudnością znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

• Popełniając liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
wypowiedzi pisemnej. 

• Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu oraz układa 
informacje we właściwej 
kolejności. 

 

• Najczęściej rozumie ogólny 
sens prostych tekstów. 

• Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje. 

• Popełniając dość liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
wypowiedzi pisemnej. 

• Czasem popełniając błędy, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu oraz układa informacje 
we właściwej kolejności. 

 

• Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

• Bez większego trudu 
znajduje w tekście określone 
informacje. 

• Popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
wypowiedzi pisemnej. 

• Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu oraz układa 
informacje we właściwej 
kolejności. 

 

• Bez trudu rozumie ogólny 
sens tekstu. 

• Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

• Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
intencje nadawcy 
wypowiedzi pisemnej. 

• Z łatwością rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu oraz układa 
informacje we właściwej 
kolejności. 

 

Mówienie  • Mimo pomocy nieudolnie 
tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając liczne 
zaburzające komunikację 
błędy: opisuje wybitnych 
sportowców, sprzęt 
sportowy i obiekty 
sportowe; relacjonuje 
udział w imprezach 
sportowych, przedstawia 
fakty odnosząc się do 
różnych dyscyplin 
sportowych, sprzętu i 
obiektów sportowych, a 
także sportowców, opisuje 
swoje upodobania i wyraża 
opinie odnośnie dyscyplin 

Z pewną pomocą tworzy proste 
wypowiedzi ustne, czasem 
popełniając błędy częściowo 
zaburzające komunikację: opisuje 
wybitnych sportowców, sprzęt 
sportowy i obiekty sportowe; 
relacjonuje udział w imprezach 
sportowych, przedstawia fakty 
odnosząc się do różnych 
dyscyplin sportowych, sprzętu i 
obiektów sportowych, a także 
sportowców, opisuje swoje 
upodobania i wyraża opinie 
odnośnie dyscyplin sportowych, 
uprawiania sportu, uczestnictwa 
w imprezach sportowych i 
wyboru sprzętu sportowego. 

Tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając nieliczne na 
ogół niezaburzające 
komunikacji błędy: opisuje 
wybitnych sportowców, sprzęt 
sportowy i obiekty sportowe; 
relacjonuje udział w 
imprezach sportowych, 
przedstawia fakty odnosząc się 
do różnych dyscyplin 
sportowych, sprzętu i 
obiektów sportowych, a także 
sportowców, opisuje swoje 
upodobania i wyraża opinie 
odnośnie dyscyplin 
sportowych, uprawiania 
sportu, uczestnictwa w 

Bez trudu tworzy proste i 
złożone wypowiedzi ustne: 
opisuje wybitnych 
sportowców, sprzęt 
sportowy i obiekty 
sportowe; relacjonuje 
udział w imprezach 
sportowych, przedstawia 
fakty odnosząc się różnych 
dyscyplin sportowych, 
sprzętu i obiektów 
sportowych, a także 
sportowców, opisuje swoje 
upodobania i wyraża opinie 
odnośnie dyscyplin 
sportowych, uprawiania 
sportu, uczestnictwa w 



sportowych, uprawiania 
sportu, uczestnictwa w 
imprezach sportowych i 
wyboru sprzętu 
sportowego. 

 

 imprezach sportowych i 
wyboru sprzętu sportowego. 

imprezach sportowych i 
wyboru sprzętu 
sportowego; ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zaburzają komunikacji.  

Pisanie • Mimo pomocy, popełniając 
liczne zaburzające 
komunikację błędy, 
nieudolnie tworzy bardzo 
proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
sportowców, sprzęt 
sportowy, obiekty i 
imprezy sportowe; 
opowiada o 
doświadczeniach odnosząc 
się do udziału w imprezach 
sportowych oraz 
uprawiania sportu; 
przedstawia fakty 
dotyczące sportowców i 
uprawiania sportu oraz 
obowiązujących reguł; 
opisuje swoje upodobania i 
wyraża opinie dotyczące 
dyscyplin sportowych, 
uprawiania sportu, 
uczestnictwa w imprezach 
sportowych i wyboru 
sprzętu sportowego. 

• Popełniając liczne błędy 
zakłócające komunikację, 
nieudolnie pisze e-mail na 
temat wybranej dyscypliny 
sportowej i reguł w niej 
panujących. 

• Sam lub z pomocą tworzy 
bardzo proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje sportowców, 
sprzęt sportowy, obiekty i 
imprezy sportowe; opowiada o 
doświadczeniach odnosząc się 
do udziału w imprezach 
sportowych oraz uprawiania 
sportu, przedstawia fakty 
dotyczące sportowców i 
uprawiania sportu oraz 
obowiązujących reguł; opisuje 
swoje upodobania i wyraża 
opinie dotyczące dyscyplin 
sportowych, uprawiania 
sportu, uczestnictwa w 
imprezach sportowych i 
wyboru sprzętu sportowego; 
dość liczne błędy częściowo 
zaburzają komunikację. 

• Popełniając dość liczne błędy 
częściowo zakłócające 
komunikację, pisze e-mail na 
temat wybranej dyscypliny 
sportowej i reguł w niej 
panujących. 

 

• Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
sportowców, sprzęt 
sportowy, obiekty i imprezy 
sportowe; opowiada o 
doświadczeniach odnosząc 
się do udziału w imprezach 
sportowych oraz uprawiania 
sportu, przedstawia fakty 
dotyczące sportowców i 
uprawiania sportu oraz 
obowiązujących reguł; 
opisuje swoje upodobania i 
wyraża opinie dotyczące 
dyscyplin sportowych, 
uprawiania sportu, 
uczestnictwa w imprezach 
sportowych i wyboru 
sprzętu sportowego. 

• Popełniając nieliczne błędy 
zazwyczaj niezakłócające 
komunikacji, pisze e-mail na 
temat wybranej dyscypliny 
sportowej i reguł w niej 
panujących. 

 

• Samodzielnie, stosując 
urozmaicone słownictwo, 
tworzy krótkie 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje sportowców, 
sprzęt sportowy, obiekty i 
imprezy sportowe; 
opowiada o 
doświadczeniach 
odnosząc się do udziału w 
imprezach sportowych 
oraz uprawiania sportu; 
przedstawia fakty 
dotyczące sportowców i 
uprawiania sportu oraz 
obowiązujących reguł; 
opisuje swoje upodobania 
i wyraża opinie dotyczące 
dyscyplin sportowych, 
uprawiania sportu, 
uczestnictwa w 
imprezach sportowych i 
wyboru sprzętu 
sportowego. 

• Stosując urozmaicone 
słownictwo i struktury, 
pisze e-mail na temat 
wybranej dyscypliny 
sportowej i reguł w niej 
panujących; ewentualne 



 sporadyczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

 
Reagowanie • Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 
popełniając liczne błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
odnośnie uprawiania 
sportu i udziału w 
imprezach sportowych; 
wyraża swoją opinię na 
temat różnych dyscyplin 
sportowych, sprzętu i 
imprez sportowych; pyta o 
opinie, zgadza się lub nie 
zgadza się z opiniami; 
zaprasza i reaguje na 
zaproszenie; proponuje, 
przyjmuje lub odrzuca 
propozycje dotyczące 
udziału w wydarzeniach 
sportowych; składa 
gratulacje, wyraża prośbę, 
reaguje na prośbę; 
instruuje, zakazuje i 
nakazuje podając zasady 
gry, udziela zgody lub 
odmawia pozwolenia. 

 

• Reaguje w prostych sytuacjach, 
czasem popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
odnośnie uprawiania sportu i 
udziału w imprezach 
sportowych; wyraża swoją 
opinię na temat różnych 
dyscyplin sportowych; sprzętu 
i imprez sportowych; pyta o 
opinie, zgadza się lub nie 
zgadza się z opiniami; zaprasza 
i reaguje na zaproszenie; 
proponuje, przyjmuje lub 
odrzuca propozycje dotyczące 
udziału w wydarzeniach 
sportowych; składa gratulacje, 
wyraża prośbę, reaguje na 
prośbę; instruuje, zakazuje i 
nakazuje podając zasady gry, 
udziela zgody lub odmawia 
pozwolenia. 

• Popełniając nieliczne błędy 
reaguje w prostych i 
bardziej złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
uprawiania sportu i udziału 
w imprezach sportowych; 
wyraża swoją opinię na 
temat różnych dyscyplin 
sportowych, sprzętu i 
imprez sportowych, pyta o 
opinie, zgadza się lub nie 
zgadza się z opiniami; 
zaprasza i reaguje na 
zaproszenie, proponuje, 
przyjmuje lub odrzuca 
propozycje dotyczące 
udziału w wydarzeniach 
sportowych; składa 
gratulacje; wyraża prośbę, 
reaguje na prośbę; instruuje, 
zakazuje i nakazuje podając 
zasady gry; udziela zgody 
lub odmawia pozwolenia. 

 

• Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
uprawiania sportu i 
udziału w imprezach 
sportowych; wyraża 
swoją opinię na temat 
różnych dyscyplin 
sportowych, sprzętu i 
imprez sportowych, pyta 
o opinie, zgadza się lub 
nie zgadza się z opiniami; 
zaprasza i reaguje na 
zaproszenie; proponuje, 
przyjmuje lub odrzuca 
propozycje dotyczące 
udziału w wydarzeniach 
sportowych; składa 
gratulacje; wyraża 
prośbę, reaguje na 
prośbę; instruuje, 
zakazuje i nakazuje 
podając zasady gry; 
udziela zgody lub 
odmawia pozwolenia. 

 
Przetwarzanie 
wypowiedzi 

• Nieudolnie przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, 
popełniając liczne błędy. 

• Przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych, 
czasem popełniając błędy. 

• Popełniając dość liczne błędy 
przekazuje w języku polskim 

• Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne błędy, 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

• Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  

• Z łatwością przekazuje w 
języku polskim lub 



• Z trudnością popełniając 
liczne błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

lub angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

• Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub angielskim 
informacje sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim. 

angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

Rozdział 11 - Zdrowie 
Znajomość 
środków 
językowych 

• Słabo zna i z trudem 
podaje nazwy części ciała, 
chorób i dolegliwości. 

• Słabo zna i z trudem 
stosuje słownictwo 
odnoszące się do zdrowego 
stylu życia, leczenia i 
zapobiegania chorobom. 

• Słabo zna zasady 
tworzenia i stosowania 
zdań w czasie Past Perfect, 
popełnia liczne błędy. 

• Popełnia liczne błędy 
tworząc formy 
czasowników: 
bezokolicznik lub formę –
ing. 

 

• Częściowo zna i podaje nazwy 
części ciała, chorób i 
dolegliwości. 

• Częściowo zna i czasem 
popełniając błędy stosuje 
słownictwo odnoszące się do 
zdrowego stylu życia, leczenia 
i zapobiegania chorobom. 

• Częściowo zna zasady 
tworzenia i stosowania zdań w 
czasie Past Perfect, popełnia 
dość liczne błędy. 

• Popełnia dość liczne błędy 
tworząc formy czasowników: 
bezokolicznik lub formę –ing. 

 

• Zna i podaje większość 
wymaganych nazw części 
ciała, chorób i dolegliwości. 

• Zna i zazwyczaj poprawnie 
stosuje słownictwo 
odnoszące się do zdrowego 
stylu życia, leczenia i 
zapobiegania chorobom. 

• Zna zasady tworzenia i 
stosowania zdań w czasie 
Past Perfect, popełnia 
nieliczne błędy. 

• Tworzy formy 
czasowników: 
bezokolicznik lub formę –
ing, popełniając nieliczne 
błędy. 

 

• Zna i z łatwością podaje 
wymagane nazwy części 
ciała, chorób i 
dolegliwości. 

• Zna i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie 
stosuje słownictwo 
odnoszące się do 
zdrowego stylu życia, 
leczenia i zapobiegania 
chorobom. 

• Zna zasady tworzenia i 
poprawnie buduje i 
stosuje zdania w czasie 
Past Perfect. 

• Poprawnie tworzy formy 
czasowników: 
bezokolicznik lub formę –
ing, popełniając nieliczne 
błędy. 

 
Słuchanie • Słabo rozumie ogólny sens 

prostych wypowiedzi.  
• Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi. 
• Rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi.  

• Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i złożonych 
wypowiedzi. 



• Często popełnia błędy w 
wyszukiwaniu prostych 
informacji w wypowiedzi 

• Mimo pomocy popełniając 
liczne błędy znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

• Znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy 

• Z pewną trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej złożone 
informacje. 

 

• Znajduje w wypowiedzi 
proste informacje. 

• Bez większego trudu 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone informacje. 

 

• Z łatwością znajduje w 
wypowiedzi proste 
informacje. 

• Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

Czytanie • Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów. 

• Z trudnością znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

• Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

 

• Najczęściej rozumie ogólny 
sens prostych tekstów. 

• Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje. 

• Czasem popełniając błędy, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

 

• Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

• Bez większego trudu 
znajduje w tekście określone 
informacje. 

• Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

 

• Bez trudu rozumie ogólny 
sens tekstów. 

• Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

• Z łatwością rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

 

Mówienie • Mimo pomocy nieudolnie 
tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając liczne 
błędy zaburzające 
komunikację: opowiada o 
czynnościach, 
doświadczeniach i 
wydarzeniach związanych 
z dbaniem o zdrowie, a 
także z przebytymi 
chorobami lub wypadkami; 
przedstawia fakty odnosząc 
się do różnych 
dolegliwości, chorób oraz 
leczenia; opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
sposobów leczenia; wyraża 

• Z niewielką pomocą tworzy 
proste wypowiedzi ustne, 
czasem popełniając błędy 
częściowo zaburzające 
komunikację: opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach 
i wydarzeniach związanych z 
dbaniem o zdrowie, a także z 
przebytymi chorobami lub 
wypadkami; przedstawia fakty 
odnosząc się do różnych 
dolegliwości, chorób oraz 
leczenia; opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
sposobów leczenia; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na 

Tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając nieliczne 
błędy zazwyczaj 
niezaburzające komunikacji: 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i 
wydarzeniach związanych z 
dbaniem o zdrowie, a także z 
przebytymi chorobami lub 
wypadkami; przedstawia fakty 
odnosząc się do różnych 
dolegliwości, chorób oraz 
leczenia; opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
sposobów leczenia; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na 

• Tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i 
wydarzeniach 
związanych z dbaniem o 
zdrowie, a także z 
przebytymi chorobami 
lub wypadkami; 
przedstawia fakty 
odnosząc się do różnych 
dolegliwości, chorób oraz 
leczenia; opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
sposobów leczenia; 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat stylu 



i uzasadnia swoje opinie na 
temat stylu życia i jego 
wpływu na zdrowie. 

 

temat stylu życia i jego wpływu 
na zdrowie. 

 

temat stylu życia i jego 
wpływu na zdrowie. 
 

życia i jego wpływu na 
zdrowie; ewentualne 
sporadyczne błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

 
Pisanie • Mimo pomocy, popełniając 

liczne błędy zaburzające 
komunikację, nieudolnie 
tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje części ciała i 
choroby; opowiada o 
doświadczeniach 
związanych z chorowaniem 
i leczeniem; przedstawia 
fakty odnosząc się do 
problemów zdrowotnych i 
leczenia; opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
metod zapobiegania 
chorobom oraz leczenia; 
wyraża i uzasadnia opinie 
oraz wyjaśnienia dotyczące 
sposobów dbania o 
zdrowie; wyraża uczucia i 
emocje. 

• Popełniając liczne błędy 
zakłócające komunikację, 
nieudolnie pisze 
wiadomość dotyczącą 
problemów zdrowotnych. 

 

• Sam lub z pomocą tworzy 
bardzo proste wypowiedzi 
pisemne, popełniając dość 
liczne błędy częściowo 
zaburzające komunikację: 
opisuje części ciała i choroby; 
opowiada o doświadczeniach 
związanych z chorowaniem i 
leczeniem; przedstawia fakty 
odnosząc się do problemów 
zdrowotnych i leczenia; 
opisuje swoje upodobania 
odnośnie metod zapobiegania 
chorobom oraz leczenia; 
wyraża i uzasadnia opinie oraz 
wyjaśnienia dotyczące 
sposobów dbania o zdrowie; 
wyraża uczucia i emocje. 

• Popełniając dość liczne błędy 
częściowo zakłócające 
komunikację, pisze wiadomość 
dotyczącą problemów 
zdrowotnych. 

 

• Popełniając nieliczne błędy 
na ogół niezakłócające 
komunikacji, tworzy krótkie 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje części ciała i 
choroby; opowiada o 
doświadczeniach 
związanych z chorowaniem 
i leczeniem; przedstawia 
fakty odnosząc się do 
problemów zdrowotnych i 
leczenia; opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
metod zapobiegania 
chorobom oraz leczenia; 
wyraża i uzasadnia opinie 
oraz wyjaśnienia dotyczące 
sposobów dbania o 
zdrowie; wyraża uczucia i 
emocje. 

• Popełniając nieliczne błędy 
zazwyczaj niezakłócające 
komunikacji, pisze 
wiadomość dotyczącą 
problemów zdrowotnych. 

 

• Samodzielnie, stosując 
urozmaicone słownictwo, 
bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie, tworzy 
krótkie i bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje części ciała i 
choroby; opowiada o 
doświadczeniach 
związanych z 
chorowaniem i 
leczeniem; przedstawia 
fakty odnosząc się do 
problemów zdrowotnych 
i leczenia; opisuje swoje 
upodobania odnośnie 
metod zapobiegania 
chorobom oraz leczenia; 
wyraża i uzasadnia 
opinie oraz wyjaśnienia 
dotyczące sposobów 
dbania o zdrowie; wyraża 
uczucia i emocje. 

• Stosując urozmaicone 
słownictwo i struktury, 
pisze wiadomość 
dotyczącą problemów 
zdrowotnych; 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

 



Reagowanie • Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając liczne błędy: 
proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje; 
wyraża prośbę oraz zgodę 
lub odmowę spełnienia; 
prosi o radę, udziela rady 
odnośnie dbania o zdrowie; 
wyraża uczucia i emocje; 
stosuje formy i zwroty 
grzecznościowe. 

 

• Reaguje w prostych sytuacjach, 
czasem popełniając błędy: 
proponuje, przyjmuje i odrzuca 
propozycje; wyraża prośbę 
oraz zgodę lub odmowę 
spełnienia; prosi o radę, 
udziela rady odnośnie dbania o 
zdrowie; wyraża uczucia i 
emocje; stosuje formy i zwroty 
grzecznościowe. 

 

• Popełniając nieliczne błędy, 
reaguje w prostych i 
bardziej złożonych 
sytuacjach: proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje; wyraża prośbę 
oraz zgodę lub odmowę 
spełnienia; prosi o radę, 
udziela rady odnośnie 
dbania o zdrowie; wyraża 
uczucia i emocje, stosuje 
formy i zwroty 
grzecznościowe. 

 

• Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje; wyraża 
prośbę oraz zgodę lub 
odmowę spełnienia; prosi 
o radę; udziela rady 
odnośnie dbania o 
zdrowie; wyraża uczucia i 
emocje; stosuje formy i 
zwroty grzecznościowe. 

 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

• Nieudolnie przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, 
popełniając liczne błędy. 

• Z trudnością popełniając 
liczne błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

• Przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych, 
czasem popełniając błędy. 

• Popełniając dość liczne błędy 
przekazuje w języku polskim 
lub angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

• Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne błędy, 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

• Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub angielskim 
informacje sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim. 

 

• Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  

• Z łatwością przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

Rozdział 12 – Nauka i technika 
Znajomość 
środków 
językowych 

• Słabo zna i z trudem podaje 
wybrane nazwy 
wynalazków i urządzeń 
technicznych. 

• Słabo zna i z trudem stosuje 
słownictwo opisujące 

• Częściowo zna i podaje 
wybrane nazwy wynalazków i 
urządzeń technicznych. 

• Częściowo zna i popełniając 
dość liczne błędy stosuje 
słownictwo opisujące 

• Zna i podaje większość 
wymaganych nazw 
wynalazków i urządzeń 
technicznych. 

• Zna i popełniając drobne 
błędy stosuje słownictwo 

• Zna i z łatwością podaje 
wymagane nazwy 
wynalazków i urządzeń 
technicznych. 

• Swobodnie i poprawnie 
stosuje słownictwo 



korzystanie z urządzeń 
technicznych, 
nowoczesnych technologii 
oraz technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych. 

• Słabo zna zasady tworzenia 
zdań oznajmujących oraz 
pytań w mowie zależnej, 
buduje zdania i posługuje 
się nimi popełniając liczne 
błędy. 

 

korzystanie z urządzeń 
technicznych, nowoczesnych 
technologii oraz technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych. 

• Częściowo zna zasady 
tworzenia zdań oznajmujących 
oraz pytań w mowie zależnej, 
buduje zdania i posługuje się 
nimi popełniając dość liczne 
błędy. 

 

opisujące korzystanie z 
urządzeń technicznych, 
nowoczesnych technologii 
oraz technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych. 

• Zna zasady tworzenia zdań 
oznajmujących oraz pytań w 
mowie zależnej i zazwyczaj 
poprawnie się nimi 
posługuje. 

 

opisujące korzystanie z 
urządzeń technicznych, 
nowoczesnych 
technologii oraz 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

• Poprawnie tworzy i 
posługuje się zdaniami 
oznajmującymi oraz 
pytaniami w mowie 
zależnej. 

 

Słuchanie • Słabo rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.  

• Często popełnia błędy w 
wyszukiwaniu prostych 
informacji w wypowiedzi. 

• Mimo pomocy z dużą 
trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

• Popełniając liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi. 

 

• Rozumie ogólny sens prostych 
wypowiedzi. 

• Znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy 

• Z pewną trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej złożone 
informacje. 

• Popełniając dość liczne błędy 
określa intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi. 

 

• Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi.  

• Znajduje proste informacje 
w wypowiedzi. 

• Bez większego trudu 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone informacje. 

• Popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi. 

 

• Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i złożonych 
wypowiedzi. 

• Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

• Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

• Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi. 

 
Czytanie • Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów. 

• Z trudnością znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

• Popełniając liczne błędy 
określa intencje nadawcy 

• Najczęściej rozumie ogólny 
sens prostych tekstów. 

• Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje. 

• Popełniając dość liczne błędy 
określa intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi pisemnej. 

• Czasem popełniając błędy, 
rozpoznaje związki między 

• Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

• Bez większego trudu 
znajduje w tekście określone 
informacje. 

• Popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

• Bez trudu rozumie ogólny 
sens tekstów. 

• Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

• Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
intencje nadawcy oraz 



oraz kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

• Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Mimo pomocy, z trudnością 
rozróżnia formalny i 
nieformalny styl tekstu. 

 

poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Czasem popełniając błędy, 
rozróżnia formalny i 
nieformalny styl tekstu. 

 

• Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Zazwyczaj poprawnie 
rozróżnia formalny i 
nieformalny styl tekstu. 

 

kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

• Z łatwością rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Z łatwością rozróżnia 
formalny i nieformalny 
styl tekstu. 

 

Mówienie • Mimo pomocy nieudolnie 
tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając liczne 
błędy zaburzające 
komunikację: opisuje 
wynalazki i gry video; 
przedstawia fakty 
dotyczące wynalazków 
oraz korzystania z 
urządzeń technicznych i 
najnowszych technologii; 
przedstawia swoje 
marzenia, nadzieje i plany 
dotyczące korzystania z 
technologii; opisuje swoje 
upodobania odnośnie gier 
video; wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat 
korzystania z technologii 
informacyjnych oraz 
mediów 
społecznościowych. 

 

• Sam lub z pomocą tworzy 
proste wypowiedzi ustne: 
opisuje wynalazki i gry video; 
przedstawia fakty dotyczące 
wynalazków oraz korzystania 
z urządzeń technicznych i 
najnowszych technologii; 
przedstawia swoje marzenia, 
nadzieje i plany dotyczące 
korzystania z technologii; 
opisuje swoje upodobania 
odnośnie gier video; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na 
temat korzystania z 
technologii informacyjnych 
oraz mediów 
społecznościowych; dość 
liczne błędy częściowo 
zakłócają komunikację. 

• Tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając nieliczne 
zazwyczaj niezakłócające 
komunikacji błędy: opisuje 
wynalazki i gry video; 
przedstawia fakty dotyczące 
wynalazków oraz 
korzystania z urządzeń 
technicznych i najnowszych 
technologii; przedstawia 
swoje marzenia, nadzieje i 
plany dotyczące korzystania 
z technologii; opisuje swoje 
upodobania odnośnie gier 
video; wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat 
korzystania z technologii 
informacyjnych oraz 
mediów społecznościowych. 

 

• Używając bogatego 
słownictwa tworzy proste 
i złożone wypowiedzi 
ustne: opisuje wynalazki i 
gry video; przedstawia 
fakty dotyczące 
wynalazków oraz 
korzystania z urządzeń 
technicznych i 
najnowszych technologii; 
przedstawia swoje 
marzenia, nadzieje i plany 
dotyczące korzystania z 
technologii; opisuje swoje 
upodobania odnośnie gier 
video; wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat 
korzystania z technologii 
informacyjnych oraz 
mediów 
społecznościowych; 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Pisanie • Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie 

• Sam lub z pomocą tworzy 
bardzo proste wypowiedzi 

• Popełniając nieliczne na 
ogół niezakłócające 

• Samodzielnie, stosując 
urozmaicone słownictwo, 



tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje odkrycia, 
wynalazki, urządzenia 
techniczne; przedstawia 
fakty dotyczące 
wynalazków oraz 
korzystania z urządzeń 
technicznych i najnowszych 
technologii; przedstawia 
swoje marzenia, nadzieje i 
plany oraz wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na 
temat korzystania z 
technologii informacyjnych 
oraz mediów 
społecznościowych. 

• Popełniając liczne 
zakłócające komunikację 
błędy, pisze list do 
organizatora kursu 
tworzenia muzyki 
elektronicznej. 

 

pisemne popełniając dość 
liczne błędy częściowo 
zakłócające komunikację: 
opisuje odkrycia, wynalazki, 
urządzenia techniczne; 
przedstawia fakty dotyczące 
wynalazków oraz korzystania z 
urządzeń technicznych i 
najnowszych technologii; 
przedstawia swoje marzenia, 
nadzieje i plany oraz wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na 
temat korzystania z technologii 
informacyjnych oraz mediów 
społecznościowych. 

• Popełniając dość liczne 
częściowo zakłócające 
komunikację błędy, pisze list 
do organizatora kursu 
tworzenia muzyki 
elektronicznej. 

 

komunikacji błędy, tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje odkrycia, 
wynalazki, urządzenia 
techniczne; przedstawia 
fakty dotyczące wynalazków 
oraz korzystania z urządzeń 
technicznych i najnowszych 
technologii; przedstawia 
swoje marzenia, nadzieje i 
plany oraz wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na 
temat korzystania z 
technologii informacyjnych 
oraz mediów 
społecznościowych. 

• Popełniając nieliczne w 
zasadzie niezakłócające 
komunikacji błędy, pisze list 
do organizatora kursu 
tworzenia muzyki 
elektronicznej. 

 

bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie, tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
odkrycia, wynalazki, 
urządzenia techniczne; 
przedstawia fakty 
dotyczące wynalazków 
oraz korzystania z 
urządzeń technicznych i 
najnowszych technologii; 
przedstawia swoje 
marzenia, nadzieje i plany 
oraz wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat 
korzystania z technologii 
informacyjnych oraz 
mediów 
społecznościowych. 

• Stosując urozmaicone 
słownictwo i struktury 
pisze list do organizatora 
kursu tworzenia muzyki 
elektronicznej; 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

 
 

Reagowanie • Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając liczne błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje oraz 
wyjaśnienia odnośnie 
korzystania z urządzeń 
technicznych i najnowszych 

• Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem popełniając 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje oraz wyjaśnienia 
odnośnie korzystania z 
urządzeń technicznych i 
najnowszych technologii; 
wyraża opinię, pyta o opinię, 

Popełniając nieliczne błędy, 
reaguje w prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje oraz wyjaśnienia 
odnośnie korzystania z 
urządzeń technicznych i 
najnowszych technologii; 

• Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje 
oraz wyjaśnienia 
odnośnie korzystania z 
urządzeń technicznych i 
najnowszych technologii; 



technologii; wyraża opinię, 
pyta o opinię, zgadza się lub 
nie zgadza z opiniami 
innych osób dotyczącymi 
gier video oraz korzystania 
z najnowszych technologii; 
proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje 
dotyczące projektowanej 
gry komputerowej lub gry 
video; wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby, wyraża 
uczucia i emocje, stosuje 
wyrażenia i zwroty 
grzecznościowe. 

 

zgadza się lub nie zgadza z 
opiniami innych osób 
dotyczącymi gier video oraz 
korzystania z najnowszych 
technologii; proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje dotyczące 
projektowanej gry 
komputerowej lub gry video; 
wyraża prośbę oraz zgodę lub 
odmowę spełnienia prośby; 
wyraża uczucia i emocje; 
stosuje wyrażenia i zwroty 
grzecznościowe. 

 

wyraża opinię, pyta o opinię, 
zgadza się lub nie zgadza z 
opiniami innych osób 
dotyczącymi gier video oraz 
korzystania z najnowszych 
technologii; proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje dotyczące 
projektowanej gry 
komputerowej lub gry video; 
wyraża prośbę oraz zgodę lub 
odmowę spełnienia prośby; 
wyraża uczucia i emocje; 
stosuje wyrażenia i zwroty 
grzecznościowe. 
 

wyraża opinię, pyta o 
opinię, zgadza się lub nie 
zgadza z opiniami innych 
osób dotyczącymi gier 
video oraz korzystania z 
najnowszych technologii; 
proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje 
dotyczące projektowanej 
gry komputerowej lub 
gry video; wyraża prośbę 
oraz zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby; 
wyraża uczucia i emocje; 
stosuje wyrażenia i 
zwroty grzecznościowe. 

 
Przetwarzanie 
wypowiedzi 

• Nieudolnie przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, 
popełniając liczne błędy. 

• Z trudnością popełniając 
liczne błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

• Przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych, 
czasem popełniając błędy. 

• Popełniając dość liczne błędy 
przekazuje w języku polskim 
lub angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

• Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne błędy, 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

• Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub angielskim 
informacje sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim. 

 

• Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  

• Z łatwością przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

Rozdział 13 – Świat przyrody 
Znajomość 
środków 
językowych 

• Słabo zna i z trudem podaje 
wybrane nazwy zwierząt i 
roślin, typów pogody, pór 

• Częściowo zna i podaje 
wybrane nazwy zwierząt i 
roślin, typów pogody, pór roku 

• Zna i podaje większość 
wymaganych nazw zwierząt 
i roślin, typów pogody, pór 

• Zna i z łatwością podaje 
wymagane nazwy 
zwierząt i roślin, typów 



roku i elementów 
krajobrazu; popełnia liczne 
błędy. 

• Słabo zna i popełniając 
liczne błędy posługuje się 
słownictwem opisującym 
zagrożenia i ochronę 
środowiska. 

• Słabo zna zasady 
posługiwania się 
przedimkami określonymi i 
nieokreślonymi; popełnia 
liczne błędy stosując je w 
wypowiedziach. 

• Słabo zna zasady tworzenia 
zdań z czasownikami 
modalnymi can/could; be 
able to; popełnia liczne 
błędy posługując się nimi. 

• Popełniając liczne błędy, 
poprawnie stosuje zaimki 
wskazujące this/that i 
these/those. 

• Słabo zna wyrażenia typu 
czasownik+przyimek oraz 
przymiotnik+przyimek; 
popełnia liczne błędy 
posługując się nimi. 

• Popełniając liczne błędy, 
tworzy pytania pośrednie i 
posługuje się nimi. 

 

i elementów krajobrazu; 
czasem popełnia błędy. 

• Częściowo zna i popełniając 
dość liczne błędy posługuje się 
słownictwem opisującym 
zagrożenia i ochronę 
środowiska. 

• Częściowo zna zasady 
posługiwania się przedimkami 
określonymi i nieokreślonymi; 
popełnia dość liczne błędy 
stosując je w wypowiedziach. 

• Częściowo zna zasady 
tworzenia zdań z 
czasownikami modalnymi 
can/could; be able to; 
posługując się nimi popełnia 
dość liczne błędy. 

• Popełniając dość liczne błędy, 
stosuje zaimki wskazujące 
this/that i these/those. 

• Zna niektóre wyrażenia typu 
czasownik+przyimek oraz 
przymiotnik+przyimek i nie 
zawsze poprawnie się nimi 
posługuje. 

• Popełniając dość liczne błędy, 
tworzy pytania pośrednie i 
posługuje się nimi. 

roku i elementów 
krajobrazu. 

• Zna i posługuje się 
słownictwem opisującym 
zagrożenia i ochronę 
środowiska; popełnia 
nieliczne błędy. 

• Zna zasady posługiwania się 
przedimkami określonymi i 
nieokreślonymi; zazwyczaj 
poprawnie stosuje 
przedimki w 
wypowiedziach. 

• Zna zasady tworzenia zdań z 
czasownikami modalnymi 
can/could; be able to; 
popełnia nieliczne błędy 
posługując się nimi. 

• Na ogół poprawnie stosuje 
zaimki wskazujące this/that 
i these/those. 

• Zna wybrane wyrażenia 
typu czasownik+przyimek 
oraz przymiotnik+przyimek 
i zazwyczaj poprawnie się 
nimi posługuje. 

• Zazwyczaj poprawnie 
tworzy pytania pośrednie i 
posługuje się nimi. 

 

pogody, pór roku i 
elementów krajobrazu. 

• Zna i z łatwością 
posługuje się 
słownictwem opisującym 
zagrożenia i ochronę 
środowiska. 

• Zna zasady posługiwania 
się przedimkami 
określonymi i 
nieokreślonymi; 
poprawnie stosuje je w 
wypowiedziach. 

• Dobrze zna zasady 
tworzenia zdań z 
czasownikami modalnymi 
can/could; be able to; 
posługuje się nimi 
bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie. 

• Swobodnie i bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie 
stosuje zaimki 
wskazujące this/that i 
these/those. 

• Zna wymagane wyrażenia 
typu 
czasownik+przyimek oraz 
przymiotnik+przyimek i 
poprawnie się nimi 
posługuje. 

• Poprawnie tworzy 
pytania pośrednie i 
posługuje się nimi. 

 



Słuchanie • Słabo rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.  

• Często popełnia błędy w 
wyszukiwaniu prostych 
informacji w wypowiedzi. 

• Mimo pomocy z dużą 
trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

• Popełniając liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
wypowiedzi. 

 

• Rozumie ogólny sens prostych 
wypowiedzi. 

• Znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy 

• Z pewną trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej złożone 
informacje. 

• Popełniając dość liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
wypowiedzi. 

 

• Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi.  

• Znajduje w wypowiedzi 
proste informacje. 

• Bez większego trudu 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone informacje. 

• Popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
wypowiedzi. 

 

• Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i złożonych 
wypowiedzi. 

• Z łatwością znajduje w 
wypowiedzi proste 
informacje. 

• Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

• Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
intencje nadawcy 
wypowiedzi. 

 
Czytanie • Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów. 

• Z trudnością znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

• Popełniając liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
wypowiedzi pisemnej. 

• Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Mimo pomocy, z trudnością 
rozróżnia formalny i 
nieformalny styl tekstu. 

 

• Najczęściej rozumie ogólny 
sens prostych tekstów. 

• Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje. 

• Popełniając dość liczne błędy 
określa intencje nadawcy 
wypowiedzi pisemnej. 

• Czasem popełniając błędy, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Czasem popełniając błędy, 
rozróżnia formalny i 
nieformalny styl tekstu. 

 

• Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

• Bez większego trudu 
znajduje w tekście określone 
informacje. 

• Popełniając drobne błędy 
określa intencje nadawcy 
wypowiedzi pisemnej. 

• Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Zazwyczaj poprawnie 
rozróżnia formalny i 
nieformalny styl tekstu. 

 

• Bez trudu rozumie ogólny 
sens tekstów 

• Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

• Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
intencje nadawcy 
wypowiedzi pisemnej. 

• Z łatwością rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Z łatwością rozróżnia 
formalny i nieformalny 
styl tekstu. 

 

Mówienie • Mimo pomocy nieudolnie 
tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając liczne 
błędy zaburzające 

• Sam lub z pomocą tworzy 
proste wypowiedzi ustne, 
popełniając dość liczne błędy 
częściowo zaburzające 

• Popełniając nieliczne na 
ogół niezakłócające 
komunikacji błędy, tworzy 
proste i złożone wypowiedzi 

• Używając bogatego 
słownictwa tworzy proste 
i złożone wypowiedzi 
ustne: opisuje zwierzęta, 



komunikację: opisuje 
zwierzęta, krajobrazy, pory 
roku, pogodę; relacjonuje 
udział w konkursie 
przyrodniczym; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do świata 
przyrody: zwierząt, 
krajobrazów, zagrożeń 
środowiska; przedstawia 
intencje i marzenia, 
planując wycieczkę do 
parku narodowego; opisuje 
swoje upodobania oraz 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie dotyczące pogody, 
krajobrazów, parków 
narodowych, ogrodów 
zoologicznych oraz 
ochrony środowiska. 

 

komunikację: opisuje 
zwierzęta, krajobrazy, pory 
roku, pogodę; relacjonuje 
udział w konkursie 
przyrodniczym; przedstawia 
fakty odnoszące się do świata 
przyrody: zwierząt, 
krajobrazów, zagrożeń 
środowiska; przedstawia 
intencje i marzenia, planując 
wycieczkę do parku 
narodowego; opisuje swoje 
upodobania oraz wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
dotyczące pogody, 
krajobrazów, parków 
narodowych, ogrodów 
zoologicznych oraz ochrony 
środowiska. 

 

ustne: opisuje zwierzęta, 
krajobrazy, pory roku, 
pogodę; relacjonuje udział w 
konkursie przyrodniczym; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do świata 
przyrody: zwierząt, 
krajobrazów, zagrożeń 
środowiska; przedstawia 
intencje i marzenia, planując 
wycieczkę do parku 
narodowego; opisuje swoje 
upodobania oraz wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
dotyczące pogody, 
krajobrazów, parków 
narodowych, ogrodów 
zoologicznych oraz ochrony 
środowiska. 

 

krajobrazy, pory roku, 
pogodę; relacjonuje 
udział w konkursie 
przyrodniczym; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do świata 
przyrody: zwierząt, 
krajobrazów, zagrożeń 
środowiska; przedstawia 
intencje i marzenia, 
planując wycieczkę do 
parku narodowego; 
opisuje swoje upodobania 
oraz wyraża i uzasadnia 
swoje opinie dotyczące 
pogody, krajobrazów, 
parków narodowych, 
ogrodów zoologicznych 
oraz ochrony środowiska; 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

 
Pisanie • Mimo pomocy, popełniając 

liczne zaburzające 
komunikację błędy, 
nieudolnie tworzy bardzo 
proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje zwierzęta 
i zjawiska przyrodnicze; 
opowiada o 
doświadczeniach odnosząc 
się do udziału w konkursie 
przyrodniczym; 
przedstawia fakty 
dotyczące zjawisk 
przyrodniczych; 

• Sam lub z pomocą tworzy 
bardzo proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje zwierzęta i 
zjawiska przyrodnicze; 
opowiada o doświadczeniach 
odnosząc się do udziału w 
konkursie przyrodniczym; 
przedstawia fakty dotyczące 
zjawisk przyrodniczych; 
przedstawia intencje, marzenia 
i plany na przyszłość; opisuje 
swoje upodobania dotyczące 
pór roku i pogody; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na 

• Popełniając nieliczne na 
ogół niezakłócające 
komunikacji błędy, tworzy 
proste i bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje zwierzęta i zjawiska 
przyrodnicze; opowiada o 
doświadczeniach odnosząc 
się do udziału w konkursie 
przyrodniczym; przedstawia 
fakty dotyczące zjawisk 
przyrodniczych; 
przedstawia intencje, 
marzenia i plany na 

• Samodzielnie, stosując 
urozmaicone słownictwo, 
bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie, tworzy proste 
i bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje zwierzęta i 
zjawiska przyrodnicze; 
opowiada o 
doświadczeniach 
odnosząc się do udziału w 
konkursie 
przyrodniczym; 
przedstawia fakty 



przedstawia intencje, 
marzenia i plany na 
przyszłość; opisuje swoje 
upodobania dotyczące pór 
roku i pogody; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na 
temat różnych zjawisk 
przyrodniczych i ochrony 
środowiska. 

• Popełniając liczne błędy 
zaburzające komunikację, 
pisze e-mail dotyczący 
konkursu przyrodniczego. 

 

temat różnych zjawisk 
przyrodniczych i ochrony 
środowiska; dość liczne błędy 
częściowo zaburzają 
komunikację. 

• Popełniając dość liczne błędy 
częściowo zaburzające 
komunikację, pisze e-mail 
dotyczący konkursu 
przyrodniczego. 

 

przyszłość; opisuje swoje 
upodobania dotyczące pór 
roku i pogody; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na 
temat różnych zjawisk 
przyrodniczych i ochrony 
środowiska. 

•  Popełniając drobne błędy w 
zasadzie niezaburzające 
komunikacji, pisze e-mail 
dotyczący konkursu 
przyrodniczego. 

 

dotyczące zjawisk 
przyrodniczych; 
przedstawia intencje, 
marzenia i plany na 
przyszłość; opisuje swoje 
upodobania dotyczące 
pór roku i pogody; 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat różnych 
zjawisk przyrodniczych i 
ochrony środowiska.  

• Stosując urozmaicone 
słownictwo i struktury, 
pisze e-mail dotyczący 
konkursu 
przyrodniczego; 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

 
Reagowanie • Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 
popełniając liczne błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
odnośnie zjawisk 
przyrodniczych oraz 
ochrony środowiska; 
zaprasza i reaguje na 
zaproszenie; proponuje i 
prowadzi proste negocjacje 
w sytuacjach codziennych; 
składa życzenia i 
gratulacje; wyraża uczucia i 
emocje. 

 

• Reaguje w prostych sytuacjach, 
czasem popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
odnośnie zjawisk 
przyrodniczych oraz ochrony 
środowiska; zaprasza i reaguje 
na zaproszenie; proponuje i 
prowadzi proste negocjacje w 
sytuacjach codziennych; składa 
życzenia i gratulacje; wyraża 
uczucia i emocje. 

 

• Popełniając nieliczne błędy, 
reaguje w prostych i 
bardziej złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
zjawisk przyrodniczych oraz 
ochrony środowiska; 
zaprasza i reaguje na 
zaproszenie; proponuje i 
prowadzi proste negocjacje 
w sytuacjach codziennych; 
składa życzenia i gratulacje; 
wyraża uczucia i emocje. 

 

• Swobodnie i bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie 
reaguje w prostych i 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
odnośnie zjawisk 
przyrodniczych oraz 
ochrony środowiska; 
zaprasza i reaguje na 
zaproszenie; proponuje i 
prowadzi proste 
negocjacje w sytuacjach 
codziennych; składa 
życzenia i gratulacje; 
wyraża uczucia i emocje. 

 



Przetwarzanie 
wypowiedzi 

• Nieudolnie przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, 
popełniając liczne błędy. 

• Z trudnością popełniając 
liczne błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

• Przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych, 
czasem popełniając błędy. 

• Popełniając dość liczne błędy 
przekazuje w języku polskim 
lub angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

• Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne błędy, 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

• Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub angielskim 
informacje sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim. 

 

• Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  

• Z łatwością przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

Rozdział 14 – Życie społeczne 
Znajomość 
środków 
językowych 

• Słabo zna i, popełniając 
liczne błędy, posługuje się 
słownictwem odnoszącym 
się do postaw 
obywatelskich, problemów 
i zjawisk społecznych, 
wolontariatu i akcji 
charytatywnych, a także 
przestępczości i kar, oraz 
mediów 
społecznościowych. 

• Słabo zna zasady tworzenia 
zdań z czasownikami 
modalnymi must, might, 
may, could, can’t; popełnia 
liczne błędy posługując się 
nimi. 

• Słabo zna zasady tworzenia 
zdań w poznanych czasach 
i z trudnością je buduje. 

• Częściowo zna i, popełniając 
dość liczne błędy, posługuje się 
słownictwem odnoszącym się 
do postaw obywatelskich, 
problemów i zjawisk 
społecznych, wolontariatu i 
akcji charytatywnych, a także 
przestępczości i kar, oraz 
mediów społecznościowych. 

• Częściowo zna zasady 
tworzenia zdań z 
czasownikami modalnymi 
must, might, may, could, can’t; 
posługując się nimi popełnia 
dość liczne błędy. 

• Częściowo zna zasady 
tworzenia zdań w poznanych 
czasach i nie zawsze poprawnie 
je buduje. 

• Zna i popełniając nieliczne 
błędy, posługuje się 
słownictwem odnoszącym 
się do postaw 
obywatelskich, problemów i 
zjawisk społecznych, 
wolontariatu i akcji 
charytatywnych, a także 
przestępczości i kar, oraz 
mediów społecznościowych. 

• Zna zasady tworzenia zdań z 
czasownikami modalnymi 
must, might, may, could, 
can’t; popełnia nieliczne 
błędy posługując się nimi. 

• Zna zasady tworzenia zdań 
w poznanych czasach i 
zazwyczaj poprawnie je 
buduje. 

• Swobodnie i bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie 
posługuje się 
słownictwem 
odnoszącym się do 
postaw obywatelskich, 
problemów i zjawisk 
społecznych, 
wolontariatu i akcji 
charytatywnych, a także 
przestępczości i kar, oraz 
mediów 
społecznościowych. 

• Dobrze zna zasady 
tworzenia zdań z 
czasownikami modalnymi 
must, might, may, could, 
can’t; posługuje się nimi 
bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie. 



• Popełnia liczne błędy 
posługując się poznanymi 
czasami gramatycznymi. 

• Z trudnością, popełniając 
liczne błędy stosuje zaimki 
zwrotne oraz wyrażenie 
each other. 

 

• Popełnia dość liczne błędy 
posługując się poznanymi 
czasami gramatycznymi. 

• Nie zawsze poprawnie stosuje 
zaimki zwrotne oraz wyrażenie 
each other. 

 

• Zazwyczaj stosuje czasy 
gramatyczne odpowiednio 
do sytuacji. 

• Na ogół poprawnie stosuje 
zaimki zwrotne oraz 
wyrażenie each other. 

 

• Dobrze zna zasady 
tworzenia zdań w 
poznanych czasach i 
poprawnie je buduje. 

• Swobodnie stosuje czasy 
gramatyczne 
odpowiednio do sytuacji. 

• Poprawnie stosuje zaimki 
zwrotne oraz wyrażenie 
each other. 

 
Słuchanie • Słabo rozumie ogólny sens 

prostych wypowiedzi.  
• Często popełnia błędy w 

wyszukiwaniu w 
wypowiedzi prostych 
informacji.  

• Mimo pomocy z dużą 
trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 

• Rozumie ogólny sens prostych 
wypowiedzi. 

• Znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy 

• Z pewną trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej złożone 
informacje. 

 

• Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi.  

• Znajduje proste informacje 
w wypowiedzi. 

• Bez większego trudu 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone informacje. 

 

• Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i złożonych 
wypowiedzi. 

• Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

• Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 

 
Czytanie • Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów. 

• Z trudnością znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

• Popełniając liczne błędy 
określa kontekst 
wypowiedzi pisemnej. 

• Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

• Najczęściej rozumie ogólny 
sens prostych tekstów. 

• Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje. 

• Popełniając dość liczne błędy, 
określa kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

• Czasem popełniając błędy, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Czasem popełniając błędy, 
układa informacje w określonej 
kolejności. 

 

• Rozumie ogólny sens 
prostych tekstów. 

• Bez większego trudu 
znajduje w tekście określone 
informacje. 

• Popełniając drobne błędy 
określa kontekst 
wypowiedzi pisemnej. 

• Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

• Zazwyczaj poprawnie 
układa informacje w 
określonej kolejności. 

• Bez trudu rozumie ogólny 
sens tekstów 

• Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

• Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa 
kontekst wypowiedzi 
pisemnej. 

• Z łatwością rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi 
częściami tekstu. 



• Mimo pomocy, z trudnością 
układa informacje w 
określonej kolejności. 

 

 • Z łatwością układa 
informacje w określonej 
kolejności. 

 
Mówienie • Mimo pomocy nieudolnie 

tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając liczne 
błędy zaburzające 
komunikację: opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i 
zjawiska; opowiada o 
doświadczeniach i 
wydarzeniach związanych 
ze zjawiskami społecznymi 
i akcjami charytatywnymi; 
przedstawia fakty 
dotyczące zjawisk 
społecznych i politycznych; 
przedstawia marzenia i 
plany na przyszłość; 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat problemów 
społecznych i metod ich 
rozwiązywania; wyraża 
uczucia i emocje. 

 

• Sam lub z pomocą tworzy 
proste wypowiedzi ustne, 
popełniając dość liczne błędy 
częściowo zaburzające 
komunikację: opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i zjawiska; 
opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach związanych ze 
zjawiskami społecznymi i 
akcjami charytatywnymi; 
przedstawia fakty dotyczące 
zjawisk społecznych i 
politycznych; przedstawia 
marzenia i plany na przyszłość; 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat problemów 
społecznych i metod ich 
rozwiązywania; wyraża 
uczucia i emocje. 

 

• Popełniając nieliczne w 
zasadzie niezakłócające 
komunikacji błędy, tworzy 
proste i złożone wypowiedzi 
ustne: opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i 
zjawiska; opowiada o 
doświadczeniach i 
wydarzeniach związanych 
ze zjawiskami społecznymi i 
akcjami charytatywnymi; 
przedstawia fakty dotyczące 
zjawisk społecznych i 
politycznych; przedstawia 
marzenia i plany na 
przyszłość; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na 
temat problemów 
społecznych i metod ich 
rozwiązywania; wyraża 
uczucia i emocje. 

 

• Używając bogatego 
słownictwa tworzy proste 
i złożone wypowiedzi 
ustne: opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i 
zjawiska; opowiada o 
doświadczeniach i 
wydarzeniach 
związanych ze 
zjawiskami społecznymi i 
akcjami charytatywnymi; 
przedstawia fakty 
dotyczące zjawisk 
społecznych i 
politycznych; 
przedstawia marzenia i 
plany na przyszłość; 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat 
problemów społecznych i 
metod ich 
rozwiązywania; wyraża 
uczucia i emocje; 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Pisanie • Mimo pomocy, popełniając 
liczne zaburzające 
komunikację błędy, 
nieudolnie tworzy bardzo 
proste wypowiedzi 
pisemne: opowiada o 
czynnościach, 

• Sam lub z pomocą tworzy 
bardzo proste wypowiedzi 
pisemne: opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach 
i wydarzeniach związanych z 
udziałem w akcjach 
charytatywnych; przedstawia 

• Popełniając nieliczne błędy 
na ogół niezakłócające 
komunikacji, tworzy proste i 
bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne: 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i 

• Samodzielnie, stosując 
urozmaicone słownictwo, 
, tworzy proste i bardziej 
złożone wypowiedzi 
pisemne: opowiada o 
czynnościach, 
doświadczeniach i 



doświadczeniach i 
wydarzeniach związanych 
z udziałem w akcjach 
charytatywnych; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do zjawisk 
społecznych; przedstawia 
nadzieje, marzenia i plany 
związane z przeprowadzką 
do innego kraju; wyraża i 
uzasadnia opinie oraz 
wyjaśnienia dotyczące 
problemów społecznych 
oraz sposobów ich 
rozwiązywania. 

• Popełniając liczne błędy 
zakłócające komunikację, 
pisze ogłoszenie na stronie 
internetowej dotyczące 
problemów społecznych i 
ich rozwiązywania. 

 

fakty odnoszące się do zjawisk 
społecznych; przedstawia 
nadzieje, marzenia i plany 
związane z przeprowadzką do 
innego kraju; wyraża i 
uzasadnia opinie oraz 
wyjaśnienia dotyczące 
problemów społecznych oraz 
sposobów ich rozwiązywania; 
dość liczne błędy częściowo 
zakłócają komunikację. 

• Popełniając dość liczne błędy 
częściowo zakłócające 
komunikację, pisze ogłoszenie 
na stronie internetowej 
dotyczące problemów 
społecznych i ich 
rozwiązywania. 

 

wydarzeniach związanych z 
udziałem w akcjach 
charytatywnych; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do zjawisk 
społecznych; przedstawia 
nadzieje, marzenia i plany 
związane z przeprowadzką 
do innego kraju; wyraża i 
uzasadnia opinie oraz 
wyjaśnienia dotyczące 
problemów społecznych, a 
także sposobów ich 
rozwiązywania. 

• Popełniając nieliczne błędy 
na ogół niezakłócające 
komunikacji, pisze 
ogłoszenie na stronie 
internetowej dotyczące 
problemów społecznych i 
ich rozwiązywania. 

 

wydarzeniach 
związanych z udziałem w 
akcjach charytatywnych; 
przedstawia fakty 
odnoszące się do zjawisk 
społecznych; przedstawia 
nadzieje, marzenia i plany 
związane z 
przeprowadzką do innego 
kraju; wyraża i uzasadnia 
opinie oraz wyjaśnienia 
dotyczące problemów 
społecznych, a także 
sposobów ich 
rozwiązywania; 
ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają 
komunikacji. 

• Stosując urozmaicone 
słownictwo i struktury, 
pisze ogłoszenie na 
stronie internetowej 
dotyczące problemów 
społecznych i ich 
rozwiązywania; 
ewentualne sporadyczne 
błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

 
Reagowanie • Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 
popełniając liczne błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
odnośnie systemu 
politycznego w różnych 
krajach, a także zjawisk 

Reaguje w prostych sytuacjach, 
często popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje informacje 
i wyjaśnienia odnośnie systemu 
politycznego w różnych krajach, a 
także zjawisk społecznych; 
zaprasza i odpowiada na 
zaproszenia; proponuje, 

• Popełniając nieliczne błędy, 
reaguje w prostych i 
bardziej złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie 
systemu politycznego w 
różnych krajach, a także 

• Swobodnie i bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie 
reaguje w prostych i 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
odnośnie systemu 
politycznego w różnych 



społecznych; zaprasza i 
odpowiada na zaproszenia; 
proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje; 
wyraża prośbę oraz zgodę 
lub odmowę spełnienia 
prośby; wyraża uczucia i 
emocje. 

 

przyjmuje i odrzuca propozycje; 
wyraża prośbę oraz zgodę lub 
odmowę spełnienia prośby; 
wyraża uczucia i emocje. 

zjawisk społecznych; 
zaprasza i odpowiada na 
zaproszenia; proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje; wyraża prośbę 
oraz zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby; wyraża 
uczucia i emocje. 

 

krajach, a także zjawisk 
społecznych; zaprasza i 
odpowiada na 
zaproszenia; proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje; wyraża 
prośbę oraz zgodę lub 
odmowę spełnienia 
prośby; wyraża uczucia i 
emocje. 

 
Przetwarzanie 
wypowiedzi 

• Nieudolnie przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, 
popełniając liczne błędy. 

• Z trudnością popełniając 
liczne błędy przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

• Przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych, 
czasem popełniając błędy. 

• Popełniając dość liczne błędy 
przekazuje w języku polskim 
lub angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 

 

• Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne błędy, 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

• Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim lub angielskim 
informacje sformułowane w 
języku angielskim, jak 
również przekazuje w 
języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim. 

 

• Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  

• Z łatwością przekazuje w 
języku polskim lub 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, jak również 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim. 
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