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WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 

KRYTERIA OCENIANIA – ON SCREEN INTERMEDIATE  
 

ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

MODULE 1 – PEOPLE 

1a+1b 

Reading 

Vocabulary 

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące wygląd, charakter i ubiór 

osób oraz opisujące rodzinę i styl 

życia 

 zna znaczną część prezentowanych 

czasowników złożonych związanych 

z w/w tematyką oraz zasady 

tworzenia wyrazów zawarte w 

Module 1 

 w/w wiedzę stosuje w znacznej części 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach i zdaniach 

 odpowiada krótko w miarę 

prawidłowo na część pytań do tekstu 

oraz potrafi go częściowo streścić w 

języku polskim 

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego wygląd, charakter i ubiór 

osób oraz opisującego rodzinę i styl 

życia 

 zna większość prezentowanych 

czasowników złożonych związanych 

z w/w tematyką oraz zasady 

tworzenia wyrazów zawarte w 

Module 1 

 w/w wiedzę stosuje na ogół 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 

 rozumie większość informacji w 

tekstach i zdaniach 

 odpowiada krótko w miarę 

prawidłowo na większość pytań do 

tekstu oraz potrafi go streścić w 

języku polskim 

 zna większość słownictwa 

opisującego wygląd, charakter i ubiór 

osób oraz opisującego rodzinę i styl 

życia 

 zna prawie wszystkie prezentowane 

czasowniki złożone związane z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 1 

 w/w wiedzę stosuje w większości 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 

 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach i zdaniach 

 odpowiada w większości prawidłowo 

na pytania do tekstu i umie go krótko 

streścić w języku angielskim, 

wykorzystując większość podanych 

zwrotów 

 

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

wygląd, charakter i ubiór osób oraz 

opisujące rodzinę i styl życia  

 zna wszystkie prezentowane 

czasowniki złożone związane z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 1 

 w/w wiedzę stosuje prawidłowo w 

ćwiczeniach leksykalnych 

 

 

 

 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach i zdaniach 

 odpowiada prawidłowo pełnymi 

zdaniami na pytania do tekstu i 

potrafi go streścić w języku 

angielskim, wykorzystując podane 

zwroty 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH  

 

 

 

 

 

 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 potrafi krótko w miarę poprawnie 

opisać ubiór osób na zdjęciach oraz 

cechy charakteru swoje i kolegów 

 potrafi krótko opisać ubiór osób na 

zdjęciach oraz cechy charakteru swoje 

i kolegów 

 potrafi dość szczegółowo opisać ubiór 

osób na zdjęciach oraz cechy 

charakteru swoje i kolegów 

 potrafi szczegółowo opisać ubiór 

osób na zdjęciach oraz cechy 

charakteru swoje i kolegów 

MWB 

str. 4-7  

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań  

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

1c + 1d + 1e 

Grammar  

in use 

Listening skills 

Speaking skills 

 zna użycie czasów Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect i 

Present Perfect Continuous i rozumie 

różnice między nimi; zna znaczną 

część czasowników, które nie mają 

formy ciągłej; rozumie różnice 

znaczeniowe różnych form tych 

samych czasowników 

 w/w wiedzę, struktury i reguły stosuje 

w znacznej części prawidłowo w 

praktyce, a w/w struktury stara się 

porównać z podobnymi w j. polskim 

 zna użycie czasów Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect i 

Present Perfect Continuous i rozumie 

różnice między nimi; zna większość 

czasowników, które nie mają formy 

ciągłej; rozumie różnice znaczeniowe 

różnych form tych samych 

czasowników 

 w/w wiedzę i reguły stosuje na ogół 

prawidłowo w praktyce, a w/w 

struktury porównuje w miarę 

poprawnie z podobnymi w j. polskim  

 zna użycie czasów Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect i 

Present Perfect Continuous i rozumie 

różnice między nimi; zna prawie 

wszystkie czasowniki, które nie mają 

formy ciągłej; rozumie różnice 

znaczeniowe różnych form tych 

samych czasowników 

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

większości prawidłowo w praktyce, a 

w/w struktury porównuje w 

większości poprawnie z podobnymi w 

j. polskim 

 zna użycie czasów Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect i 

Present Perfect Continuous i rozumie 

różnice między nimi; zna czasowniki, 

które nie mają formy ciągłej; rozumie 

różnice znaczeniowe różnych form 

tych samych czasowników 

 w/w wiedzę i reguły stosuje 

prawidłowo w praktyce, a w/w 

struktury porównuje poprawnie z 

podobnymi w j. polskim 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach, rozmowie i zdaniach 

 w miarę prawidłowo dobiera 

wyróżnione formy czasownikowe do 

ich znaczeniowego użycia  

 rozwiązuje prawidłowo część 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu; w rozmowie umie 

uzupełnić poprawnie znaczną część 

luk i odegrać jedną z ról 

 rozumie większość informacji w 

tekstach, rozmowie i zdaniach 

 w większości prawidłowo dobiera 

wyróżnione formy czasownikowe do 

ich znaczeniowego użycia  

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu; w rozmowie umie 

uzupełnić poprawnie większość luk i 

odegrać jedną z ról  

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach, rozmowie i zdaniach 

 prawidłowo dobiera wyróżnione 

formy czasownikowe do ich 

znaczeniowego użycia  

 rozwiązuje prawidłowo większość 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu; w rozmowie umie 

uzupełnić poprawnie luki i odegrać 

dwie z trzech ról 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach, rozmowie i zdaniach 

 prawidłowo dobiera wyróżnione 

formy czasownikowe do ich 

znaczeniowego użycia  

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie punkty w zadaniach na 

rozumienie ze słuchu; w rozmowie 

umie uzupełnić poprawnie luki i 

odegrać każdą z trzech ról 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

REAGOWANIE 

 umie w znacznej części poprawnie 

prowadzić krótkie dialogi sterowane 

dot. życia codziennego, spędzania 

czasu wolnego i zw. z planowanymi 

czynnościami oraz dokonać krótkiej 

relacji z czynności już dzisiaj 

wykonanych 

 

 umie na ogół poprawnie prowadzić 

krótkie dialogi sterowane dot. życia 

codziennego, spędzania czasu 

wolnego i zw. z planowanymi 

czynnościami oraz dokonać krótkiej 

relacji z czynności już dzisiaj 

wykonanych 

  

 umie prowadzić krótkie dialogi 

sterowane dot. życia codziennego, 

spędzania czasu wolnego i zw. z 

planowanymi czynnościami oraz 

dokonać krótkiej relacji z czynności 

już dzisiaj wykonanych 

 

 umie swobodnie prowadzić krótkie 

dialogi sterowane dot. życia 

codziennego, spędzania czasu 

wolnego i zw. z planowanymi 

czynnościami oraz dokonać relacji z 

czynności już dzisiaj wykonanych 

 

MWB  

str. 8-11 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 



© Express Publishing & EGIS ON SCREEN INTERMEDIATE Kryteria oceniania 

ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

1f 

Writing 

+ 1 

Language 

Knowledge 

Language 

Focus 

 wiedzę i reguły stosuje w znacznej 

części poprawnie w praktyce 

 rozwiązuje poprawnie część zadań 

sprawdzających znajomość środków 

językowych oraz wykonuje 

prawidłowo część zadań z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. leksyki i 

gramatyki  

 

 wiedzę i reguły stosuje na ogół 

poprawnie w praktyce 

 rozwiązuje poprawnie znaczną część 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych oraz wykonuje 

prawidłowo część zadań z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. leksyki i 

gramatyki  

 

 wiedzę i reguły stosuje w większości 

poprawnie w praktyce 

 rozwiązuje poprawnie większość 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych oraz wykonuje 

prawidłowo część zadań z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. leksyki i 

gramatyki 

 wiedzę i reguły stosuje poprawnie w 

praktyce  

 rozwiązuje poprawnie prawie 

wszystkie zadania sprawdzające 

znajomość środków językowych oraz 

wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. leksyki i 

gramatyki  
ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

e-mailu, tekstach i zdaniach  

 

 rozumie większość informacji w e-

mailu, tekstach i zdaniach 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w e-mailu, tekstach i zdaniach  

 rozumie wszystkie informacje w e-

mailu, tekstach i zdaniach 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 zna zasady pisania e-maila 

prywatnego i potrafi napisać e-mail 

sterowany; posługuje się 

podstawowym zasobem słownictwa i 

struktur, popełnia sporo błędów, ale 

jest na ogół komunikatywny  

 zna zasady pisania e-maila 

prywatnego i potrafi napisać e-mail 

sterowany; posługuje się 

ograniczonym zasobem słownictwa i 

struktur, mimo błędów jest w 

większości komunikatywny  

 zna zasady pisania e-maila 

prywatnego i potrafi napisać e-mail 

sterowany lub własny; posługuje się 

dość zróżnicowanym zasobem 

słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, popełnia nieliczne 

błędy 

 zna zasady pisania e-maila 

prywatnego i potrafi napisać e-mail 

własny; posługuje się zróżnicowanym 

zasobem słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, może popełniać 

drobne błędy 

MWB 

str. 12-15 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

1 

Progress check 

+ 

1 

CLIL: Biology 

Culture Spot 

(CC1) 

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące różne osoby oraz dot. 

przyjaźni; zna podstawowe 

słownictwo opisujące cechy 

charakterystyczne osób 

 w/w wiedzę stosuje częściowo 

poprawnie w praktyce 

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki 

 

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego różne osoby oraz dot. 

przyjaźni; zna znaczną część 

słownictwa opisującego cechy 

charakterystyczne osób 

 w/w wiedzę stosuje na ogół 

poprawnie w praktyce 

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki 

 

 zna większość słownictwa 

opisującego różne osoby oraz dot. 

przyjaźni; zna większość słownictwa 

opisującego cechy charakterystyczne 

osóbw/w wiedzę stosuje w większości 

poprawnie w praktyce 

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki 

 

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

różne osoby oraz dot. przyjaźni; zna 

prawie całe słownictwo opisujące 

cechy charakterystyczne osób 

 w/w wiedzę stosuje poprawnie w 

praktyce 

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. reakcji 

językowych, leksyki i gramatyki 

 ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

MWB 

str.134-139 

str. 180-181 

+ 

TEST 1 

 rozwiązuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń w Grammar Bank 1 i 

Vocabulary Bank 1 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 1 i 

Vocabulary Bank 1  

 rozwiązuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 1 i 

Vocabulary Bank 1 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń w 

Grammar Bank 1 i Vocabulary Bank 

1 

Egzamin ustny 

MP str. 11 

 wybiera właściwy tekst opisujący 

sytuację na ilustracji oraz na ogół 

poprawnie uzupełnia większość zdań 

opisujących zdjęcie  

 wybiera właściwy tekst opisujący 

sytuację na ilustracji oraz na ogół 

poprawnie uzupełnia zdania opisujące 

zdjęcie  

 wybiera właściwy tekst opisujący 

sytuację na ilustracji oraz w 

większości poprawnie uzupełnia 

zdania opisujące zdjęcie  

 wybiera właściwy tekst opisujący 

sytuację na ilustracji oraz poprawnie 

uzupełnia zdania opisujące zdjęcie 

MODULE 2 – THE ENVIROMENT 

2a+2b 

Reading 

Vocabulary 

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące cechy krajobrazu oraz świat 

roślin i zwierząt 

 zna część prezentowanych 

czasowników złożonych, zwrotów 

przyimkowych oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 2  

 w/w wiedzę stosuje w znacznej części 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego cechy krajobrazu oraz 

świat roślin i zwierząt 

 zna większość prezentowanych 

czasowników złożonych, zwrotów 

przyimkowych oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 2  

 w/w wiedzę stosuje na ogół 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna większość słownictwa 

opisującego cechy krajobrazu oraz 

świat roślin i zwierząt 

 zna prawie wszystkie prezentowane 

czasowniki złożone, zwroty 

przyimkowe oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 2  

  w/w wiedzę stosuje w większości 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

cechy krajobrazu oraz świat roślin i 

zwierząt  

 zna wszystkie prezentowane 

czasowniki złożone, zwroty 

przyimkowych oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 2  

 w/w wiedzę stosuje prawidłowo w 

ćwiczeniach leksykalnych 
ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH  

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach i zdaniach 

 odpowiada krótko w miarę 

prawidłowo na część pytań do tekstu; 

potrafi przekazać część wybranych 

informacji z tekstu w języku polskim 

oraz częściowo poprawnie uzupełnia 

streszczenie tekstu  

 rozumie większość informacji w 

tekstach i zdaniach 

 odpowiada krótko w miarę 

prawidłowo na większość pytań do 

tekstu; potrafi przekazać wybrane 

informacje z tekstu w języku polskim 

oraz na ogół poprawnie uzupełnia 

streszczenie tekstu  

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach i zdaniach 

 odpowiada w większości prawidłowo 

na pytania do tekstu; potrafi w 

większości poprawnie przekazać 

wybrane informacje z tekstu w języku 

angielskim oraz uzupełnić 

streszczenie tekstu  

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach i zdaniach 

 odpowiada prawidłowo pełnymi 

zdaniami na pytania do tekstu; potrafi 

poprawnie przekazać wybrane 

informacje z tekstu w języku 

angielskim oraz uzupełnić 

streszczenie tekstu  

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 potrafi na ogół prawidłowo dobrać 

problemy zw. z ochroną środowiska 

do sposobów ich rozwiązania oraz 

uczestniczyć w krótkich dialogach 

sterowanych na ten temat  

 tworzy w miarę poprawne zdania z 

wybranymi, wskazanymi zwrotami 

przyimkowymi 

 potrafi na ogół prawidłowo dobrać 

problemy zw. z ochroną środowiska 

do sposobów ich rozwiązania oraz 

uczestniczyć w krótkich dialogach 

sterowanych na ten temat  

 tworzy w miarę poprawne zdania ze 

wskazanymi zwrotami 

przyimkowymi 

 potrafi dobrać problemy zw. z 

ochroną środowiska do sposobów ich 

rozwiązania i prowadzić krótkie 

dialogi sterowane na ten temat 

 tworzy w większości poprawne 

zdania ze wskazanymi zwrotami 

przyimkowymi 

 potrafi dobrać problemy zw. z 

ochroną środowiska do sposobów ich 

rozwiązania oraz prowadzić krótkie 

dialogi na ten temat 

 tworzy poprawne zdania ze 

wskazanymi zwrotami przyimkowymi 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

MWB 

str. 20-23  

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań  

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

2c + 2d + 2e 

Grammar  

in use 

Listening skills 

Speaking skills 

 zna i rozumie znaczenie oraz użycie 

czasowników modalnych, w tym do 

wyrażania dedukcji i przypuszczeń 

 zna i rozumie użycie struktur 

służących do wyrażania przyszłości: 

will, going to, Future Continuous, 

Future Perfect; zna strukturę i użycie 

zdań czasowych Time Clauses dot. 

przyszłości  

 zna znaczną część słownictwa 

służącego do wyrażania propozycji 

oraz przyjmowania i odrzucania 

sugestii  

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

znacznej części prawidłowo w 

praktyce, a w/w struktury stara się 

porównać z podobnymi w j. polskim 

 

 zna i rozumie znaczenie oraz użycie 

czasowników modalnych, w tym do 

wyrażania dedukcji i przypuszczeń 

 zna i rozumie użycie struktur 

służących do wyrażania przyszłości: 

will, going to, Future Continuous, 

Future Perfect; zna strukturę i użycie 

zdań czasowych Time Clauses dot. 

przyszłości  

 zna większość słownictwa służącego 

do wyrażania propozycji oraz 

przyjmowania i odrzucania sugestii  

 w/w wiedzę i reguły stosuje na ogół 

prawidłowo w praktyce, a w/w 

struktury porównuje w miarę 

poprawnie z podobnymi w j. polskim 

 

 zna i rozumie znaczenie oraz użycie 

czasowników modalnych, w tym do 

wyrażania dedukcji i przypuszczeń 

 zna i rozumie użycie struktur 

służących do wyrażania przyszłości: 

will, going to, Future Continuous, 

Future Perfect; zna strukturę i użycie 

zdań czasowych Time Clauses dot. 

przyszłości  

 zna prawie całe słownictwo służące 

do wyrażania propozycji oraz 

przyjmowania i odrzucania sugestii  

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

większości prawidłowo w praktyce, a 

w/w struktury porównuje w 

większości poprawnie z podobnymi w 

j. polskim 

 

 zna i rozumie znaczenie oraz użycie 

czasowników modalnych, w tym do 

wyrażania dedukcji i przypuszczeń 

 zna i rozumie użycie struktur 

służących do wyrażania przyszłości: 

will, going to, Future Continuous, 

Future Perfect; zna strukturę i użycie 

zdań czasowych Time Clauses dot. 

przyszłości  

 zna słownictwo służące do wyrażania 

propozycji oraz przyjmowania i 

odrzucania sugestii  

 w/w wiedzę i reguły stosuje 

prawidłowo w praktyce, a w/w 

struktury porównuje poprawnie z 

podobnymi w j. polskim 

 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 w miarę prawidłowo dobiera zdania z 

czasownikami modalnymi do ich 

znaczeniowego użycia oraz wybiera 

właściwe czasowniki i formy 

czasownikowe  

 rozwiązuje prawidłowo część zadań 

na rozumienie ze słuchu; częściowo 

poprawnie przekazuje podstawowe 

treści tekstów słuchanych i stara się 

wyrazić krótką opinię; w dialogu 

odgrywa jedną z ról 

 rozumie większość informacji w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 w większości prawidłowo dobiera 

zdania z czasownikami modalnymi do 

ich znaczeniowego użycia oraz 

wybiera właściwe czasowniki i formy 

czasownikowe  

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

zadań na rozumienie ze słuchu; w 

miarę poprawnie przekazuje 

podstawowe treści tekstów 

słuchanych i wyraża krótką opinię; w 

dialogu odgrywa jedną z ról  

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach, dialogu i zdaniach 

 prawidłowo dobiera zdania z 

czasownikami modalnymi do ich 

znaczeniowego użycia oraz wybiera 

właściwe czasowniki i formy 

czasownikowe 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu; w większości poprawnie 

przekazuje podstawowe treści tekstów 

słuchanych i wyraża krótką opinię; w 

dialogu umie odegrać obydwie role 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 prawidłowo dobiera zdania z 

czasownikami modalnymi do ich 

znaczeniowego użycia oraz wybiera 

właściwe czasowniki i formy 

czasownikowe  

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie punkty w zadaniach na 

rozumienie ze słuchu; poprawnie 

przekazuje podstawowe treści tekstów 

słuchanych i wyraża opinię; w dialogu 

umie odegrać obydwie role 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

REAGOWANIE 

 tworzy na ogół poprawnie kilka zdań 

sterowanych dot. przyszłych zdarzeń i 

czynności  

 umie na ogół poprawnie, w 2-3 

zdaniach, wyrazić dedukcje i 

przypuszczenia nt. zdarzeń 

prezentowanych na ilustracji, z 

użyciem czasowników modalnych i 

części wskazanego słownictwa 

 

 tworzy w większości poprawnie kilka 

zdań sterowanych dot. przyszłych 

zdarzeń i czynności  

 umie na ogół poprawnie, w kilku 

zdaniach, wyrazić dedukcje i 

przypuszczenia nt. zdarzeń 

prezentowanych na ilustracji, z 

użyciem czasowników modalnych i 

większości wskazanego słownictwa 

 

 tworzy poprawnie kilka zdań 

sterowanych dot. przyszłych zdarzeń i 

czynności 

 umie w większości poprawnie 

wyrazić dedukcje i przypuszczenia nt. 

zdarzeń prezentowanych na ilustracji, 

z użyciem czasowników modalnych i 

wskazanego słownictwa 

 

 tworzy poprawnie kilka zdań dot. 

przyszłych zdarzeń i czynności 

 umie poprawnie wyrazić dedukcje i 

przypuszczenia nt. zdarzeń 

prezentowanych na ilustracji, z 

użyciem czasowników modalnych i 

wskazanego słownictwa 

 

MWB  

str. 24-27 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

2f 

Writing 

+ 

2 

Language 

Knowledge 

Language Focus 

 zna zasady użycia zdań głównych i 

wspierających temat, czyli tzw. topic 

& supporting sentences  

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące wybrane aspekty świata 

przyrody  

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

znacznej części poprawnie w praktyce 

 rozwiązuje poprawnie znaczną część 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych  

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

leksyki i gramatyki  

 zna zasady użycia zdań głównych i 

wspierających temat, czyli tzw. topic 

& supporting sentences  

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego wybrane aspekty świata 

przyrody  

 w/w wiedzę i reguły stosuje na ogół 

poprawnie w praktyce 

 rozwiązuje poprawnie znaczną część 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych  

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. leksyki i gramatyki  

 zna zasady użycia zdań głównych i 

wspierających temat, czyli tzw. topic 

& supporting sentences  

 zna większość słownictwa 

opisującego wybrane aspekty świata 

przyrody  

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

większości poprawnie w praktyce 

 rozwiązuje poprawnie większość 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych  

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. leksyki i gramatyki 

 zna zasady użycia zdań głównych i 

wspierających temat, czyli tzw. topic 

& supporting sentences  

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

wybrane aspekty świata przyrody  

 w/w wiedzę i reguły stosuje 

poprawnie w praktyce 

 rozwiązuje poprawnie prawie 

wszystkie zadania sprawdzające 

znajomość środków językowych  

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. leksyki i 

gramatyki 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

rozprawce, krótkich tekstach, 

notatkach i zdaniach 

 

 rozumie większość informacji w 

rozprawce, krótkich tekstach, 

notatkach i zdaniach 

  

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w rozprawce, krótkich tekstach, 

notatkach i zdaniach  

 rozumie wszystkie informacje w 

rozprawce, krótkich tekstach, 

notatkach i zdaniach 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 zna zasady pisania rozprawki 

proponującej sposoby rozwiązania 

problemu i potrafi napisać rozprawkę 

sterowaną; posługuje się 

podstawowym zasobem słownictwa i 

struktur, popełnia sporo błędów, ale 

jest na ogół komunikatywny  

 zna zasady pisania rozprawki 

proponującej sposoby rozwiązania 

problemu i potrafi napisać rozprawkę 

sterowaną; posługuje się 

ograniczonym zasobem słownictwa i 

struktur, mimo błędów jest w 

większości komunikatywny 

 zna zasady pisania rozprawki 

proponującej sposoby rozwiązania 

problemu i potrafi napisać rozprawkę 

sterowaną lub własną; posługuje się 

dość zróżnicowanym zasobem 

słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, popełnia nieliczne 

błędy 

 zna zasady pisania rozprawki 

proponującej sposoby rozwiązania 

problemu i potrafi napisać rozprawkę 

własną; posługuje się zróżnicowanym 

zasobem słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, może popełniać 

drobne błędy 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

MWB 

str. 28-31 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

2 

Progress check 

+ 

2 

CLIL: 

Environmental 

Science 

Culture Spot 

(CC2) 

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące wybrane aspekty świata 

przyrody, w tym rośliny mięsożerne; 

zna podstawowe słownictwo dot. 

danych naukowych nt. wody i 

wskazówek nt. oszczędzania wody 

oraz dot. organizacji ekologicznych  

 w/w wiedzę stosuje częściowo 

poprawnie w praktyce 

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki 

 

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego wybrane aspekty świata 

przyrody, w tym rośliny mięsożerne; 

zna znaczną część słownictwa dot. 

danych naukowych nt. wody i 

wskazówek nt. oszczędzania wody 

oraz dot. organizacji ekologicznych  

 w/w wiedzę stosuje na ogół 

poprawnie w praktyce 

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki 

 

 zna większość słownictwa 

opisującego wybrane aspekty świata 

przyrody, w tym rośliny mięsożerne; 

zna większość słownictwa dot. 

danych naukowych nt. wody i 

wskazówek nt. oszczędzania wody 

oraz dot. organizacji ekologicznych  

 w/w wiedzę stosuje w większości 

poprawnie w praktyce 

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki 

 

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

wybrane aspekty świata przyrody, w 

tym rośliny mięsożerne; zna prawie 

całe słownictwo dot. danych 

naukowych nt. wody i wskazówek nt. 

oszczędzania wody oraz dot. 

organizacji ekologicznych  

 w/w wiedzę stosuje poprawnie w 

praktyce 

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. reakcji 

językowych, leksyki i gramatyki 

 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

MWB 

str. 140-143 

str. 182-183 

+ 

TEST 2 

 rozwiązuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń w Grammar Bank 2 i 

Vocabulary Bank 2 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 2 i 

Vocabulary Bank 2  

 rozwiązuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 2 i 

Vocabulary Bank 2 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń w 

Grammar Bank 2 i Vocabulary Bank 

2 

Egzamin ustny 

MP str. 27 

 wykonuje częściowo prawidłowo 

zadania dot. opisywania ilustracji  

 wykonuje na ogół prawidłowo 

zadania dot. opisywania ilustracji  

 wykonuje w większości prawidłowo 

zadania dot. opisywania ilustracji  

 wykonuje prawidłowo zadania dot. 

opisywania ilustracji  

MODULE 3 – TRAVELS & HOLIDAYS 

3a+3b 

Reading 

Vocabulary 

 zna podstawowe słownictwo dot. 

form spędzania czasu wolnego, 

opisujące miejsca i atrakcje 

turystyczne, różnych rodzajów 

transportu oraz opisujące hotel i 

 zna znaczną część słownictwa dot. 

form spędzania czasu wolnego, 

opisującego miejsca i atrakcje 

turystyczne, różnych rodzajów 

transportu oraz opisującego hotel i 

 zna większość słownictwa dot. form 

spędzania czasu wolnego, 

opisującego miejsca i atrakcje 

turystyczne, różnych rodzajów 

transportu oraz opisującego hotel i 

 zna prawie całe słownictwo dot, form 

spędzania czasu wolnego, opisującego 

miejsca i atrakcje turystyczne, 

różnych rodzajów transportu oraz 

opisującego hotel i oferowane w nim 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH  

oferowane w nim usługi, 

udogodnienia  

 zna część prezentowanych 

czasowników złożonych, przyimków 

oraz zasady tworzenia wyrazów 

zawarte w Module 3  

 w/w wiedzę stosuje w znacznej części 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

oferowane w nim usługi, 

udogodnienia  

 zna większość prezentowanych 

czasowników złożonych, przyimków 

oraz zasady tworzenia wyrazów 

zawarte w Module 3 

 w/w wiedzę stosuje na ogół 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

oferowane w nim usługi, 

udogodnienia 

 zna prawie wszystkie prezentowane 

czasowniki złożone, przyimki oraz 

zasady tworzenia wyrazów zawarte w 

Module 3  

 w/w wiedzę stosuje w większości 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

usługi, udogodnienia  

 zna prezentowane czasowniki 

złożone, przyimki oraz zasady 

tworzenia wyrazów zawarte w 

Module 3 

 w/w wiedzę stosuje prawidłowo w 

ćwiczeniach leksykalnych 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach i zdaniach 

 odpowiada krótko w miarę 

prawidłowo na część pytań do tekstu i 

krótko streszcza go w języku polskim 

 rozumie większość informacji w 

tekstach i zdaniach 

 odpowiada krótko w miarę 

prawidłowo na większość pytań do 

tekstu i streszcza go w języku 

polskim 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach i zdaniach 

 odpowiada w większości prawidłowo 

na pytania do tekstu i streszcza go w 

języku angielskim, z wykorzystaniem 

większości podanych zdań  

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach i zdaniach 

 odpowiada prawidłowo, pełnymi 

zdaniami na pytania do tekstu i 

streszcza go w języku angielskim, z 

wykorzystaniem podanych zdań 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 umie krótko w miarę poprawnie 

opisać wakacje  

 tworzy proste zdania z częścią 

wskazanego słownictwa dot. 

transportu 

 umie krótko opisać wakacje z 

użyciem większości podanego 

słownictwa  

 tworzy zdania z większością 

wskazanego słownictwa dot. 

transportu 

 umie krótko opisać wakacje z 

użyciem podanego słownictwa  

 tworzy zdania ze wskazanym 

słownictwem dot. transportu 

 umie opisać wakacje z użyciem 

podanego słownictwa 

 tworzy rozbudowane zdania ze 

wskazanym słownictwem dot. 

transportu 

MWB 

str. 36-39  

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań  

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

3c + 3d + 3e 

Grammar  

in use 

Listening skills 

Speaking skills 

 zna użycie czasów Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect, Past 

Perfect Continuous oraz rozumie 

różnice między nimi; rozumie różnice 

w użyciu czasów Past Simple i 

Present Perfect; zna użycie 

konstrukcji used to, would oraz 

rozumie różnice między nimi  

 zna użycie czasów Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect, Past 

Perfect Continuous oraz rozumie 

różnice między nimi; rozumie różnice 

w użyciu czasów Past Simple i 

Present Perfect; zna użycie 

konstrukcji used to, would oraz 

rozumie różnice między nimi  

 zna użycie czasów Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect, Past 

Perfect Continuous oraz rozumie 

różnice między nimi; rozumie różnice 

w użyciu czasów Past Simple i 

Present Perfect; zna użycie 

konstrukcji used to, would oraz 

rozumie różnice między nimi  

 zna użycie czasów Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect, Past 

Perfect Continuous oraz rozumie 

różnice między nimi; rozumie różnice 

w użyciu czasów Past Simple i 

Present Perfect; zna użycie 

konstrukcji used to, would oraz 

rozumie różnice między nimi  
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące problemy wakacyjne i 

doświadczenia podróżnicze 

 zna strukturę i intonację zwrotów 

wykrzyknikowych z what, how 

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

znacznej części prawidłowo w 

praktyce, a w/w struktury stara się 

porównać z podobnymi w j. polskim 

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego problemy wakacyjne i 

doświadczenia podróżniczezna 

strukturę i intonację zwrotów 

wykrzyknikowych z what, how 

 w/w wiedzę i reguły stosuje na ogół 

prawidłowo w praktyce, a w/w 

struktury porównuje w miarę 

poprawnie z podobnymi w j. polskim  

 zna większość słownictwa 

opisującego problemy wakacyjne i 

doświadczenia podróżnicze  

 zna strukturę i intonację zwrotów 

wykrzyknikowych z what, how 

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

większości prawidłowo w praktyce, a 

w/w struktury porównuje w 

większości poprawnie z podobnymi w 

j. polskim 

 zna słownictwo opisujące problemy 

wakacyjne i doświadczenia 

podróżnicze  

 zna strukturę i intonację zwrotów 

wykrzyknikowych z what, how 

 w/w wiedzę i reguły stosuje 

prawidłowo w praktyce, a w/w 

struktury porównuje poprawnie z 

podobnymi w j. polskim 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo część 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu  

 w dialogu umie uzupełnić znaczną 

część luk właściwymi zdaniami i 

odegrać jedną z ról 

 rozumie większość informacji w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu  

 w dialogu umie uzupełnić większość 

luk właściwymi zdaniami i odegrać 

jedną z ról 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach, dialogu i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu  

 w dialogu umie poprawnie uzupełnić 

luki zdaniami i odegrać jedną z ról 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie punkty w zadaniach na 

rozumienie ze słuchu  

 w dialogu umie poprawnie uzupełnić 

luki zdaniami i odegrać obydwie role 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

REAGOWANIE 

 tworzy na ogół poprawnie zdania dot. 

przeszłości z użyciem części 

podanych określeń czasu  

 umie na ogół poprawnie krótko opisać 

wakacyjne wspomnienia z 

dzieciństwa i krótko zrelacjonować 

problem zaistniały w czasie wakacji  

 uczestniczy w rozmowie sterowanej 

dot. negatywnych przeżyć 

wakacyjnych; odgrywa jedną z ról i 

jest na ogół komunikatywny  

 w znacznej części poprawnie 

uzupełnia luki otwarte w opisie 

ilustracji i opisuje inną ilustrację  

 tworzy na ogół poprawnie zdania dot. 

przeszłości z użyciem większości 

podanych określeń czasu  

 umie krótko opisać wakacyjne 

wspomnienia z dzieciństwa i krótko 

zrelacjonować problem zaistniały w 

czasie wakacji  

 uczestniczy w rozmowie sterowanej 

dot. negatywnych przeżyć 

wakacyjnych; odgrywa jedną z ról i 

jest w większości komunikatywny  

 w większości poprawnie uzupełnia 

luki otwarte w opisie ilustracji i 

opisuje inną ilustrację  

 tworzy w większości poprawnie 

zdania dot. przeszłości z użyciem 

podanych określeń czasu  

 umie w sześciu zdaniach opisać 

wakacyjne wspomnienia z 

dzieciństwa i krótko zrelacjonować 

problem zaistniały w czasie wakacji 

 dość swobodnie prowadzi rozmowę 

sterowaną dot. negatywnych przeżyć 

wakacyjnych; odgrywa jedną z ról i 

jest komunikatywny  

 poprawnie uzupełnia luki otwarte w 

opisie ilustracji i opisuje dość 

dokładnie inną ilustrację  

 tworzy poprawnie zdania dot. 

przeszłości z użyciem podanych 

określeń czasu  

 umie dość szczegółowo opisać 

wakacyjne wspomnienia z 

dzieciństwa i zrelacjonować problem 

zaistniały w czasie wakacji 

 swobodnie prowadzi rozmowę 

sterowaną dot. negatywnych przeżyć 

wakacyjnych; umie odegrać obydwie 

role, jest komunikatywny 

 poprawnie uzupełnia luki otwarte w 

opisie ilustracji i opisuje dokładnie 

inną ilustrację  

MWB  

str. 40-43 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

3f 

Writing 

+ 3 

Language 

Knowledge 

Language 

Focus 

 zna zasady użycia przymiotników i 

przysłówków 

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

znacznej części poprawnie w praktyce 

 rozwiązuje poprawnie część zadań 

sprawdzających znajomość środków 

językowych  

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

leksyki i gramatyki  

 

 zna zasady użycia przymiotników i 

przysłówków 

 w/w wiedzę i reguły stosuje na ogół 

poprawnie w praktyce 

 rozwiązuje poprawnie znaczną część 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych  

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. leksyki i gramatyki  

 

 zna zasady użycia przymiotników i 

przysłówków 

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

większości poprawnie w praktyce 

  rozwiązuje poprawnie większość 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych  

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. leksyki i gramatyki  

 

 zna zasady użycia przymiotników i 

przysłówków 

 w/w wiedzę i reguły stosuje 

poprawnie w praktyce  

 rozwiązuje poprawnie prawie 

wszystkie zadania sprawdzające 

znajomość środków językowych  

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. leksyki i 

gramatyki  

 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I 
PRZETWA-RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

opisie, krótkich tekstach i zdaniach 

 

 rozumie większość informacji w 

opisie, krótkich tekstach i zdaniach 

 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w opisie, krótkich tekstach i zdaniach 

 

 rozumie wszystkie informacje w 

opisie, krótkich tekstach i zdaniach 

 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 zna zasady pisania opisu miejsca i 

potrafi napisać opis sterowany 

miejsca, które odwiedził w czasie 

ostatnich wakacji; posługuje się 

podstawowym zasobem słownictwa i 

struktur, popełnia sporo błędów, ale 

jest na ogół komunikatywny  

 zna zasady pisania opisu miejsca i 

potrafi napisać opis sterowany 

miejsca, które odwiedził w czasie 

ostatnich wakacji; posługuje się 

ograniczonym zasobem słownictwa i 

struktur, mimo błędów jest w 

większości komunikatywny  

 zna zasady pisania opisu miejsca i 

potrafi napisać opis sterowany 

miejsca, które odwiedził w czasie 

ostatnich wakacji; posługuje się dość 

zróżnicowanym zasobem słownictwa 

i struktur, jest komunikatywny, 

popełnia nieliczne błędy 

 zna zasady pisania opisu miejsca i 

potrafi napisać opis sterowany 

miejsca, które odwiedził w czasie 

ostatnich wakacji; posługuje się 

zróżnicowanym zasobem słownictwa 

i struktur, jest komunikatywny, może 

popełniać drobne błędy 

MWB 

str. 44-47 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

3 

Progress check 

+ 3 CLIL: 

Geography 

Culture Spot 

(CC3) 

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki 

 

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki 

 

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki 

 

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. reakcji 

językowych, leksyki i gramatyki 

 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

MWB 

str.144-147 

str. 184-185 

+ 

TEST 3 

 rozwiązuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń w Grammar Bank 3 i 

Vocabulary Bank 3 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 3 i 

Vocabulary Bank 3  

 rozwiązuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 3 i 

Vocabulary Bank 3 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń w 

Grammar Bank3 i Vocabulary Bank 3 

Egzamin ustny 

MP str. 43 

 wykonuje częściowo prawidłowo 

zadania dot. opisywania ilustracji  

 wykonuje na ogół prawidłowo 

zadania dot. opisywania ilustracji  

 wykonuje w większości prawidłowo 

zadania dot. opisywania ilustracji  

 wykonuje prawidłowo zadania dot. 

opisywania ilustracji  

MODULE 4 – FESIVALS & CELEBRATIONS 

4a + 4b 

Reading 

Vocabulary 

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące święta i festiwale oraz 

tradycje i obyczaje z nimi związane, 

słownictwo opisujące narodowe 

święta i uroczystości oraz znaczną 

część słownictwa dot. składania 

życzeń na wybrane okazje oraz 

wyrażania uczuć i opisywania sytuacji 

z nimi związanych 

 zna część prezentowanych 

czasowników złożonych, wyrażeń 

przyimkowych zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 4 

 w/w wiedzę stosuje w znacznej części 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego święta i festiwale oraz 

tradycje i obyczaje z nimi związane, 

słownictwa opisującego narodowe 

święta i uroczystości oraz większość 

słownictwa dot. składania życzeń na 

wybrane okazje oraz wyrażania uczuć 

i opisywania sytuacji z nimi 

związanych  

 zna większość prezentowanych 

czasowników złożonych, wyrażeń 

przyimkowych oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 4 

 w/w wiedzę stosuje na ogół 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna większość słownictwa 

opisującego święta i festiwale oraz 

tradycje i obyczaje z nimi związane, 

słownictwa opisującego narodowe 

święta i uroczystości oraz prawie całe 

słownictwo dot. składania życzeń na 

wybrane okazje oraz wyrażania uczuć 

i opisywania sytuacji z nimi 

związanych  

 zna prezentowane czasowniki 

złożone, wyrażenia przyimkowe oraz 

zasady tworzenia wyrazów zawarte w 

Module 4 

 w/w wiedzę stosuje w większości 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

święta i festiwale oraz tradycje i 

obyczaje z nimi związane,  

słownictwo opisujące narodowe 

święta i uroczystości oraz słownictwo 

dot. składania życzeń na wybrane 

okazje oraz wyrażania uczuć i 

opisywania sytuacji z nimi 

związanych  

 zna prezentowane czasowniki 

złożone, wyrażenia przyimkowe oraz 

zasady tworzenia wyrazów zawarte w 

Module 4 

 w/w wiedzę stosuje prawidłowo w 

ćwiczeniach leksykalnych 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH  

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach i zdaniach 

 odpowiada krótko w miarę 

prawidłowo na część pytań do tekstu 

 

 rozumie większość informacji w 

tekstach i zdaniach 

 odpowiada krótko w miarę 

prawidłowo na większość pytań do 

tekstu 

 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach i zdaniach 

 odpowiada w większości prawidłowo 

na pytania do tekstu  

 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach i zdaniach 

 odpowiada prawidłowo, pełnymi 

zdaniami na pytania do tekstu  

 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 umie krótko opisać święto/festiwal, z 

użyciem części podanego słownictwa  

 potrafi na ogół poprawnie krótko 

opisać sytuacje, które wywołały 

wybrane, wskazane odczucia i emocje 

 umie opisać święto/festiwal, z 

użyciem większości podanego 

słownictwa  

 potrafi na ogół poprawnie krótko 

opisać sytuacje, które wywołały 

wskazane odczucia i emocje 

 umie opisać święto/festiwal, z 

użyciem podanego słownictwa 

 potrafi poprawnie krótko opisać 

sytuacje, które wywołały wskazane 

odczucia i emocje 

 umie dokładnie opisać 

święto/festiwal, z użyciem podanego 

słownictwa 

 potrafi poprawnie opisać sytuacje, 

które wywołały wskazane odczucia i 

emocje 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

MWB 

str. 52-55  

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań  

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

4c + 4d + 4e 

Grammar  

in use 

Listening skills 

Speaking skills 

 zna strukturę, użycie i interpunkcję 

zdań względnych definiujących i 

niedefiniujących, wraz z użyciem 

zaimków względnych who, which, 

that, whose, when, where 

 zna strukturę i użycie konstrukcji 

porównawczych: stopniowanie 

przymiotników oraz wyrażenia typu 

colder & colder, as strong as, the 

earlier…, the better… 

 zna strukturę i intonację zwrotów 

wykrzyknikowych z so, such 

 w/w wiedzę, struktury i reguły stosuje 

w znacznej części prawidłowo w 

praktyce, a w/w struktury stara się 

porównać z podobnymi w j. polskim 

 zna strukturę, użycie i interpunkcję 

zdań względnych definiujących i 

niedefiniujących, wraz z użyciem 

zaimków względnych who, which, 

that, whose, when, where 

 zna strukturę i użycie konstrukcji 

porównawczych: stopniowanie 

przymiotników oraz wyrażenia typu 

colder & colder, as strong as, the 

earlier…, the better… 

 zna strukturę i intonację zwrotów 

wykrzyknikowych z so, such 

 w/w wiedzę i reguły stosuje na ogół 

prawidłowo w praktyce, a w/w 

struktury porównuje w miarę 

poprawnie z podobnymi w j. polskim  

 zna strukturę, użycie i interpunkcję 

zdań względnych definiujących i 

niedefiniujących, wraz z użyciem 

zaimków względnych who, which, 

that, whose, when, where 

 zna strukturę i użycie konstrukcji 

porównawczych: stopniowanie 

przymiotników oraz wyrażenia typu 

colder & colder, as strong as, the 

earlier…, the better… 

 zna strukturę i intonację zwrotów 

wykrzyknikowych z so, such 

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

większości prawidłowo w praktyce, a 

w/w struktury porównuje w 

większości poprawnie z podobnymi w 

j. polskim 

 zna strukturę, użycie i interpunkcję 

zdań względnych definiujących i 

niedefiniujących, wraz z użyciem 

zaimków względnych who, which, 

that, whose, when, where 

 zna strukturę i użycie konstrukcji 

porównawczych: stopniowanie 

przymiotników oraz wyrażenia typu 

colder & colder, as strong as, the 

earlier…, the better… 

 zna strukturę i intonację zwrotów 

wykrzyknikowych z so, such 

 w/w wiedzę i reguły stosuje 

prawidłowo w praktyce, a w/w 

struktury porównuje poprawnie z 

podobnymi w j. polskim 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 na ogół poprawnie określa użycie 

wskazanych zaimków względnych 

oraz zasady stopniowania 

przymiotników na podanych 

przykładach  

 rozwiązuje prawidłowo część 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu; w dialogu umie odegrać 

jedną z ról 

 rozumie większość informacji w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 w większości poprawnie określa 

użycie wskazanych zaimków 

względnych oraz zasady stopniowania 

przymiotników na podanych 

przykładach  

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu; w dialogu umie odegrać 

jedną z ról 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach, dialogu i zdaniach 

 poprawnie określa użycie wskazanych 

zaimków względnych oraz zasady 

stopniowania przymiotników na 

podanych przykładach  

 rozwiązuje prawidłowo większość 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu; w dialogu umie odegrać 

obydwie role 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 poprawnie określa użycie wskazanych 

zaimków względnych oraz zasady 

stopniowania przymiotników na 

podanych przykładach; potrafi podać 

własne przykłady użycia w/w struktur  

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie punkty w zadaniach na 

rozumienie ze słuchu; w dialogu umie 

odegrać obydwie role 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

REAGOWANIE 

 umie w miarę poprawnie porównać: 

trzy osoby (na bazie tabelki) oraz 

siebie do osób z rodziny  

 umie częściowo poprawnie tworzyć 

sterowane zdania względne i 

uzupełnić zdania względne 

informacjami o sobie oraz tworzyć 

zdania z użyciem wszystkich w/w 

struktur  

 uczestniczy w dialogu sterowanym; 

odgrywa jedną z ról i jest na ogół 

komunikatywny  

 poprawnie uzupełnia część luk w 

dialogu  

 umie w miarę poprawnie porównać: 

trzy osoby (na bazie tabelki) oraz 

siebie do osób z rodziny  

 umie na ogół poprawnie tworzyć 

sterowane zdania względne i 

uzupełnić zdania względne 

informacjami o sobie oraz tworzyć 

zdania z użyciem wszystkich w/w 

struktur  

 uczestniczy w dialogu sterowanym; 

odgrywa jedną z ról i jest w 

większości komunikatywny  

 poprawnie uzupełnia większość luk w 

dialogu  

 umie w większości poprawnie 

porównać: trzy osoby (na bazie 

tabelki) oraz siebie do osób z rodziny  

 umie w większości poprawnie 

tworzyć sterowane zdania względne i 

uzupełnić zdania względne 

informacjami o sobie oraz tworzyć 

zdania z użyciem wszystkich w/w 

struktur  

 dość swobodnie prowadzi dialog 

sterowany; odgrywa jedną z ról i jest 

komunikatywny  

 poprawnie uzupełnia luki w dialogu  

 umie poprawnie porównać: trzy osoby 

(na bazie tabelki) oraz siebie do osób 

z rodziny  

 umie poprawnie tworzyć sterowane 

zdania względne i uzupełnić zdania 

względne informacjami o sobie oraz 

tworzyć zdania z użyciem wszystkich 

w/w struktur  

 swobodnie prowadzi dialog 

sterowany; umie odegrać obydwie 

role, jest komunikatywny  

 poprawnie uzupełnia luki w dialogu  

MWB  

str. 56-59 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

4f 

Writing 

+ 4 

Language 

Knowledge 

Language 

Focus 

 rozwiązuje poprawnie część zadań 

sprawdzających znajomość środków 

językowych  

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

leksyki i gramatyki  

 

 rozwiązuje poprawnie znaczną część 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych  

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. leksyki i gramatyki  

 

 rozwiązuje poprawnie większość 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych  

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. leksyki i gramatyki  

 

 rozwiązuje poprawnie prawie 

wszystkie zadania sprawdzające 

znajomość środków językowych  

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. leksyki i 

gramatyki  

 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

opisie, krótkich tekstach i zdaniach 

 uzupełnia znaczną część luk w tekście 

poprawnymi formami podanych 

czasowników; w krótkich tekstach 

dobiera właściwe przymiotniki do 

części luk 

 rozumie większość informacji w 

opisie, krótkich tekstach i zdaniach 

 uzupełnia większość luk w tekście 

poprawnymi formami podanych 

czasowników; w krótkich tekstach 

dobiera właściwe przymiotniki do 

większości luk 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w opisie, krótkich tekstach i zdaniach 

 uzupełnia prawie wszystkie luki w 

tekście poprawnymi formami 

podanych czasowników; w krótkich 

tekstach dobiera właściwe 

przymiotniki do prawie wszystkich 

luk 

 rozumie wszystkie informacje w 

opisie, krótkich tekstach i zdaniach 

 uzupełnia luki w tekście poprawnymi 

formami podanych czasowników; w 

krótkich tekstach dobiera właściwe 

przymiotniki do luk 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 zna zasady pisania opisu festiwalu i 

potrafi napisać opis sterowany 

polskiego festiwalu, w którym 

uczestniczył; posługuje się 

podstawowym zasobem słownictwa i 

struktur, popełnia sporo błędów, ale 

jest na ogół komunikatywny  

 zna zasady pisania opisu festiwalu i 

potrafi napisać opis sterowany 

polskiego festiwalu, w którym 

uczestniczył; posługuje się 

ograniczonym zasobem słownictwa i 

struktur, mimo błędów jest w 

większości komunikatywny  

 zna zasady pisania opisu festiwalu i 

potrafi napisać opis sterowany 

polskiego festiwalu, w którym 

uczestniczył; posługuje się dość 

zróżnicowanym zasobem słownictwa 

i struktur, jest komunikatywny, 

popełnia nieliczne błędy 

 zna zasady pisania opisu festiwalu i 

potrafi napisać opis sterowany 

polskiego festiwalu, w którym 

uczestniczył; posługuje się 

zróżnicowanym zasobem słownictwa 

i struktur, jest komunikatywny, może 

popełniać drobne błędy 

MWB 

str. 60-63 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

4 

Progress check 

+ 4 CLIL: Art & 

Design 

Culture Spot 

(CC4) 

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące różne festiwale i 

uroczystości oraz uczestnictwo w nich  

 w/w wiedzę stosuje częściowo 

poprawnie w praktyce 

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki 

 

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego różne festiwale i 

uroczystości oraz uczestnictwo w nich  

 w/w wiedzę stosuje na ogół 

poprawnie w praktyce 

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki 

 

 zna większość słownictwa 

opisującego różne festiwale i 

uroczystości oraz uczestnictwo w 

nich  

 w/w wiedzę stosuje w większości 

poprawnie w praktyce 

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki 

 

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

różne festiwale i uroczystości oraz 

uczestnictwo w nich  

 w/w wiedzę stosuje poprawnie w 

praktyce 

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. reakcji 

językowych, leksyki i gramatyki 

 
ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

MWB 

str.148-151 

str. 186-187 

+ 

TEST 4 

 rozwiązuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń w Grammar Bank 4 i 

Vocabulary Bank 4 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 4 i 

Vocabulary Bank 4  

 rozwiązuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 4 i 

Vocabulary Bank 4 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń w 

Grammar Bank 4 i Vocabulary Bank 

4 

Egzamin ustny 

MP str. 59 

 częściowo poprawnie odgrywa rolę w 

rozmowie; otrzymuje 2 pkt. za 

sprawność komunikacyjną wg 

kryteriów maturalnych 

 na ogół poprawnie odgrywa rolę w 

rozmowie; otrzymuje 3-4 pkt. za 

sprawność komunikacyjną wg 

kryteriów maturalnych 

 w większości poprawnie odgrywa 

rolę w rozmowie; otrzymuje 5 pkt. za 

sprawność komunikacyjną wg 

kryteriów maturalnych 

 poprawnie odgrywa rolę w rozmowie; 

otrzymuje 6 pkt. za sprawność 

komunikacyjną wg kryteriów 

maturalnych 

ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 
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UCZEŃ: 

MODULE 5 – CRIME 

5a + 5b 

Reading 

Vocabulary 

 zna podstawowe słownictwo dot. 

przestępstw i relacjonowania czynów 

przestępczych oraz opisujące pracę 

fotografa-eksperta w dziedzinie 

kryminalistyki  

 zna podstawowe słownictwo dot. 

przestępstw i sposobów karania oraz 

podstawowe słownictwo opisujące 

sposoby zapobiegania włamaniom 

 zna znaczną część prezentowanych 

czasowników złożonych, wyrażeń  

przyimkowych związanych z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 5 

 w/w wiedzę stosuje w znacznej części 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna znaczną część słownictwa dot. 

przestępstw i relacjonowania czynów 

przestępczych oraz opisującego pracę 

fotografa-eksperta w dziedzinie 

kryminalistyki  

 zna znaczną część słownictwa dot. 

przestępstw i sposobów karania oraz 

znaczną część słownictwa 

opisującego sposoby zapobiegania 

włamaniom 

 zna większość prezentowanych 

czasowników złożonych, wyrażeń  

przyimkowych związanych z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 5 

 w/w wiedzę stosuje na ogół 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna większość słownictwa dot. 

przestępstw i relacjonowania czynów 

przestępczych oraz opisującego pracę 

fotografa-eksperta w dziedzinie 

kryminalistyki 

 zna większość słownictwa dot. 

przestępstw i sposobów karania oraz 

większość słownictwa opisującego 

sposoby zapobiegania włamaniom 

 zna prawie wszystkie prezentowane 

czasowniki złożone, wyrażenia  

przyimkowe związane z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 5 

 w/w wiedzę stosuje w większości 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna prawie całe słownictwo dot. 

przestępstw i relacjonowania czynów 

przestępczych oraz opisujące pracę 

fotografa-eksperta w dziedzinie 

kryminalistyki  

 zna prawie całe słownictwo dot. 

przestępstw i sposobów karania oraz 

prawie całe słownictwo opisujące 

sposoby zapobiegania włamaniom 

 zna wszystkie prezentowane 

czasowniki złożone, wyrażenia  

przyimkowe związane z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 5 

 w/w wiedzę stosuje prawidłowo w 

ćwiczeniach leksykalnych 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH  

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach i zdaniach 

 w znacznej części punktów dobiera i 

wybiera właściwe słowa w krótkich 

tekstach, nagłówkach i tabelce; 

rozwiązuje prawidłowo część 

punktów w zadaniu na wybór 

wielokrotny oraz odpowiada krótko w 

miarę prawidłowo na część pytań do 

tekstu 

 rozumie większość informacji w 

tekstach i zdaniach 

 w większości punktów dobiera i 

wybiera właściwe słowa w krótkich 

tekstach, nagłówkach i tabelce;; 

rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

punktów w zadaniu na wybór 

wielokrotny oraz odpowiada krótko w 

miarę prawidłowo na większość pytań 

do tekstu  

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach i zdaniach 

 w prawie wszystkich punktach 

dobiera i wybiera właściwe słowa w 

krótkich tekstach, nagłówkach i 

tabelce; rozwiązuje prawidłowo 

większość punktów w zadaniu na 

wybór wielokrotny oraz odpowiada w 

większości prawidłowo na pytania do 

tekstu  

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach i zdaniach 

 we wszystkich punktach dobiera i 

wybiera właściwe słowa w krótkich 

tekstach, nagłówkach i tabelce; 

rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie punkty w zadaniu na wybór 

wielokrotny oraz odpowiada 

prawidłowo, pełnymi zdaniami na 

pytania do tekstu 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 umie krótko opisać zdjęcie 

prezentujące włamanie  

 potrafi krótko w miarę poprawnie 

opisać ulubiony serial kryminalny 

oraz dzień pracy fotografa – bohatera 

tekstu  

 umie w miarę poprawnie udzielić 

kilku wskazówek o tym, jak 

zabezpieczyć się przed włamaniem i 

podać definicje osób popełniających 

przestępstwa 

 umie krótko opisać zdjęcie 

prezentujące włamanie 

 potrafi krótko opisać ulubiony serial 

kryminalny oraz dzień pracy i 

odczucia fotografa – bohatera tekstu  

 umie udzielić kilku wskazówek o 

tym, jak zabezpieczyć się przed 

włamaniem; podaje na ogół 

poprawnie definicje osób 

popełniających przestępstwa 

 umie opisać zdjęcie prezentujące 

włamanie 

 potrafi opisać ulubiony serial 

kryminalny oraz dzień pracy i 

odczucia fotografa – bohatera tekstu 

oraz wyrazić krótką opinię dot. jego 

zawodu i własnej osobowości  

 umie udzielić wskazówek o tym, jak 

zabezpieczyć się przed włamaniem i 

podać definicje osób popełniających 

przestępstwa 

 umie dokładnie opisać zdjęcie 

prezentujące włamanie 

 potrafi opisać ulubiony serial 

kryminalny oraz dzień pracy i 

odczucia fotografa – bohatera tekstu 

oraz wyrazić opinię dot. jego zawodu 

i własnej osobowości  

 umie udzielić wskazówek o tym, jak 

zabezpieczyć się przed włamaniem i 

podać definicje osób popełniających 

przestępstwa 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

MWB 

str. 68-71  

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań  

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

5c + 5d + 5e 

Grammar  

in use 

Listening skills 

Speaking skills 

 zna i rozumie strukturę i użycie strony 

biernej; zna użycie przyimków with, 

by oraz zasady zamiany zdań w 

stronie czynnej na zdania w stronie 

biernej; zna strukturę i rozumie 

użycie konstrukcji have something 

done; zna strukturę zdań 

wyrażających rezultat i spójniki je 

wprowadzające 

 zna podstawowe słownictwo dot. 

powiadamiania o zagrożeniach i 

wykroczeniach  

 zna znaczną część słownictwa 

służącego do wyrażania 

zaniepokojenia i troski oraz do 

wyrażania próśb o radę i udzielania 

rad 

 zna zasady intonacji tzw. echo 

questions  

 w/w wiedzę, struktury i reguły stosuje 

w znacznej części prawidłowo w 

praktyce, a w/w struktury stara się 

porównać z podobnymi w j. polskim 

 zna i rozumie strukturę i użycie strony 

biernej; zna użycie przyimków with, 

by oraz zasady zamiany zdań w 

stronie czynnej na zdania w stronie 

biernej; zna strukturę i rozumie 

użycie konstrukcji have something 

done; zna strukturę zdań 

wyrażających rezultat i spójniki je 

wprowadzające 

 zna znaczną część słownictwa dot. 

powiadamiania o zagrożeniach i 

wykroczeniach  

 zna większość słownictwa służącego 

do wyrażania zaniepokojenia i troski 

oraz do wyrażania próśb o radę i 

udzielania rad 

 zna zasady intonacji tzw. echo 

questions  

 w/w wiedzę i reguły stosuje na ogół 

prawidłowo w praktyce, a w/w 

struktury porównuje w miarę 

poprawnie z podobnymi w j. polskim  

 zna i rozumie strukturę i użycie 

strony biernej; zna użycie przyimków 

with, by oraz zasady zamiany zdań w 

stronie czynnej na zdania w stronie 

biernej; zna strukturę i rozumie 

użycie konstrukcji have something 

done; zna strukturę zdań 

wyrażających rezultat i spójniki je 

wprowadzające 

 zna większość słownictwa dot. 

powiadamiania o zagrożeniach i 

wykroczeniach 

 zna prawie całe słownictwo służące 

do wyrażania zaniepokojenia i troski 

oraz do wyrażania próśb o radę i 

udzielania rad 

 zna zasady intonacji tzw. echo 

questions  

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

większości prawidłowo w praktyce, a 

w/w struktury porównuje w 

większości poprawnie z podobnymi w 

j. polskim 

 zna i rozumie strukturę i użycie 

strony biernej; zna użycie przyimków 

with, by oraz zasady zamiany zdań w 

stronie czynnej na zdania w stronie 

biernej; zna strukturę i rozumie 

użycie konstrukcji have something 

done; zna strukturę zdań 

wyrażających rezultat i spójniki je 

wprowadzające 

 zna prawie całe słownictwo dot. 

powiadamiania o zagrożeniach i 

wykroczeniach 

 zna słownictwo służące do wyrażania 

zaniepokojenia i troski oraz do 

wyrażania próśb o radę i udzielania 

rad 

 zna zasady intonacji tzw. echo 

questions  

 w/w wiedzę i reguły stosuje 

prawidłowo w praktyce, a w/w 

struktury porównuje poprawnie z 

podobnymi w j. polskim 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach, rozmowie i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo część 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu; w rozmowie umie odegrać 

jedną z ról, a w tekście uzupełnia 

poprawnie znaczną część luk 

 rozumie większość informacji w 

tekstach, rozmowie i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu; w rozmowie umie odegrać 

jedną z ról, a w tekście uzupełnia 

poprawnie większość luk 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach, rozmowie i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu; w rozmowie umie odegrać 

obydwie role, a w tekście uzupełnia 

poprawnie prawie wszystkie luki 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach, rozmowie i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie punkty w zadaniach na 

rozumienie ze słuchu; w rozmowie 

umie odegrać obydwie role, a w 

tekście uzupełnia poprawnie 

wszystkie luki 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

REAGOWANIE 

 potrafi krótko, w miarę poprawnie 

opisać podstawowe zasady 

powiadamiania służb ratowniczych o 

zagrożeniach oraz opisać i porównać 

zdjęcia  

 uczestniczy w redagowaniu dialogu, 

odgrywa jedną z ról  

 uczestniczy w rozmowie sterowanej; 

odgrywa jedną z ról i jest na ogół 

komunikatywny 

 potrafi krótko, w większości 

poprawnie opisać podstawowe zasady 

powiadamiania służb ratowniczych o 

zagrożeniach oraz opisać i porównać 

zdjęcia  

 aktywnie uczestniczy w redagowaniu 

dialogu, odgrywa jedną z ról  

 uczestniczy w rozmowie sterowanej; 

odgrywa jedną z ról i jest w 

większości komunikatywny 

 potrafi krótko poprawnie opisać 

podstawowe zasady powiadamiania 

służb ratowniczych o zagrożeniach 

oraz opisać i porównać zdjęcia  

 umie zredagować dialog i odegrać 

jedną z ról  

 dość swobodnie prowadzi rozmowę 

sterowaną; odgrywa jedną z ról i jest 

komunikatywny 

 potrafi poprawnie opisać podstawowe 

zasady powiadamiania służb 

ratowniczych o zagrożeniach oraz 

opisać i porównać zdjęcia  

 umie zredagować dialog i odegrać 

obydwie role  

 swobodnie prowadzi rozmowę 

sterowaną; umie odegrać obydwie 

role, jest komunikatywny 

MWB  

str. 72-75 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

5f 

Writing 

+5 

Language 

Knowledge 

Language 

Focus 

 zna użycie znacznej części tzw. 

linkers i zwrotów w stylu formalnym  

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

znacznej części poprawnie w praktyce 

 rozwiązuje poprawnie część zadań 

sprawdzających znajomość środków 

językowych   

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

leksyki i gramatyki  

 

 zna użycie większości tzw. linkers i 

zwrotów w stylu formalnym  

 w/w wiedzę i reguły stosuje na ogół 

poprawnie w praktyce 

 rozwiązuje poprawnie znaczną część 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych   

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. leksyki i gramatyki  

 

 zna użycie prawie wszystkich tzw. 

linkers i zwrotów w stylu formalnym  

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

większości poprawnie w praktyce 

 rozwiązuje poprawnie znaczną część 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych   

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. leksyki i gramatyki  

 

 zna użycie tzw. linkers i zwrotów w 

stylu formalnym  

 w/w wiedzę i reguły stosuje 

poprawnie w praktyce 

 rozwiązuje poprawnie prawie 

wszystkie zadania sprawdzające 

znajomość środków językowych  

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. leksyki i 

gramatyki  

 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

raporcie, tekstach i zdaniach  

 częściowo poprawnie analizuje 

przykładowy raport oraz dobiera 

nagłówki do akapitów w raporcie i w 

krótkich tekstach 

 rozumie większość informacji w 

raporcie, tekstach i zdaniach 

 w miarę poprawnie analizuje 

przykładowy raport oraz dobiera 

nagłówki do akapitów w raporcie i w 

krótkich tekstach 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w raporcie, tekstach i zdaniach  

 w większości poprawnie analizuje 

przykładowy raport oraz dobiera 

nagłówki do akapitów w raporcie i w 

krótkich tekstach 

 rozumie wszystkie informacje w 

raporcie, tekstach i zdaniach  

 poprawnie analizuje przykładowy 

raport oraz dobiera nagłówki do 

akapitów w raporcie i w krótkich 

tekstach  

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 zna zasady pisania raportu i potrafi 

napisać raport sterowany  

 posługuje się podstawowym zasobem 

słownictwa i struktur, popełnia sporo 

błędów, ale jest na ogół 

komunikatywny  

 zna zasady pisania raportu i potrafi 

napisać raport sterowany  

 posługuje się ograniczonym zasobem 

słownictwa i struktur, mimo błędów 

jest w większości komunikatywny 

 zna zasady pisania raportu i potrafi 

napisać raport sterowany  

 posługuje się dość zróżnicowanym 

zasobem słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, popełnia nieliczne 

błędy 

 zna zasady pisania raportu i potrafi 

napisać raport własny  

 posługuje się zróżnicowanym 

zasobem słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, może popełniać 

drobne błędy 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

MWB 

str. 76-79 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

5 

Progress check 

+ 

5 

CLIL: Maths 

Culture Spot 

(CC5) 

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki 

 

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki  

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki  

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. reakcji 

językowych, leksyki i gramatyki 

 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

MWB 

str. 152-155 

str. 188-189 

+ 

TEST 5 

 rozwiązuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń w Grammar Bank 5 i 

Vocabulary Bank 5 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 5 i 

Vocabulary Bank 5  

 rozwiązuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 5 i 

Vocabulary Bank 5 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń w 

Grammar Bank5 i Vocabulary Bank 5 

Egzamin ustny 

MT str. 75 

 częściowo poprawnie wybiera metodę 

zapobiegania włamaniom do domu i 

odrzuca dwie pozostałe oraz stara się 

udzielić odpowiedzi na pytania dot. 

przestępczości; otrzymuje 2 pkt. za 

sprawność komunikacyjną wg 

kryteriów maturalnych 

 na ogół poprawnie wybiera metodę 

zapobiegania włamaniom do domu i 

odrzuca dwie pozostałe oraz udziela 

odpowiedzi na pytania dot. 

przestępczości; otrzymuje 3-4 pkt. za 

sprawność komunikacyjną wg 

kryteriów maturalnych 

 w większości poprawnie wybiera 

metodę zapobiegania włamaniom do 

domu i odrzuca dwie pozostałe oraz 

udziela odpowiedzi na pytania dot. 

przestępczości; otrzymuje 5 pkt. za 

sprawność komunikacyjną wg 

kryteriów maturalnych 

 poprawnie wybiera metodę 

zapobiegania włamaniom do domu i 

odrzuca dwie pozostałe oraz udziela 

odpowiedzi na pytania dot. 

przestępczości; otrzymuje 6 pkt. za 

sprawność komunikacyjną wg 

kryteriów maturalnych 

ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

MODULE 6 – TECHNOLOGY 

6a + 6b 

Reading 

Vocabulary 

 zna podstawowe słownictwo zw. z 

gadżetami i ich użyciem oraz 

opisujące roboty i ich umiejętności 

 zna podstawowe słownictwo zw. z 

 zna znaczną część słownictwa zw. z 

gadżetami i ich użyciem oraz 

opisującego roboty i ich umiejętności 

 zna znaczną część słownictwa zw. z 

 zna większość słownictwa zw. z 

gadżetami i ich użyciem oraz 

opisującego roboty i ich umiejętności 

 zna większość słownictwa zw. z 

 zna prawie całe słownictwo zw. z 

gadżetami i ich użyciem oraz 

opisujące roboty i ich umiejętności 

 zna prawie całe słownictwo zw. z 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH  

korzystaniem z nowych technologii 

 zna znaczną część prezentowanych 

czasowników złożonych, wyrażeń  

przyimkowych związanych z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 6 

 w/w wiedzę stosuje w znacznej części 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

korzystaniem z nowych technologii 

 zna większość prezentowanych 

czasowników złożonych, wyrażeń  

przyimkowych związanych z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 6 

 w/w wiedzę stosuje na ogół 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

korzystaniem z nowych technologii 

 zna prawie wszystkie prezentowane 

czasowniki złożone, wyrażenia  

przyimkowe związane z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 6  

 w/w wiedzę stosuje w większości 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

korzystaniem z nowych technologii 

 zna wszystkie prezentowane 

czasowniki złożone, wyrażenia  

przyimkowe związane z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 6 

 w/w wiedzę stosuje prawidłowo w 

ćwiczeniach leksykalnych 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo część 

punktów w zadaniu typu P/ F i w 

zadaniu na dobieranie zdań do luk; 

stara się odpowiedzieć krótko na 

pytania do tekstu 

 

 rozumie większość informacji w 

tekstach i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

punktów w zadaniu typu P/ F i w 

zadaniu na dobieranie zdań do luk; 

odpowiada krótko w miarę 

prawidłowo na pytania do tekstu 

 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

punktów w zadaniu typu P/ F i w 

zadaniu na dobieranie zdań do luk; 

odpowiada w większości prawidłowo 

na pytania do tekstu 

 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie punkty w zadaniu typu P/ F 

i w zadaniu na dobieranie zdań do 

luk; odpowiada prawidłowo, pełnymi 

zdaniami na pytania do tekstu 

 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 umie krótko, w miarę poprawnie 

opisać posiadane gadżety i sposoby 

korzystania z nich oraz dzień 

spędzony bez używania gadżetów 

 uczestniczy w krótkich dialogach 

sterowanych; na ogół poprawnie umie 

zadać pytania o problem i zaoferować 

pomoc 

 umie krótko opisać posiadane gadżety 

i sposoby korzystania z nich oraz 

dzień spędzony bez używania 

gadżetów; stara się wyrazić opinię 

dot. przyszłości robotów, które mogą 

współdziałać z człowiekiem  

 uczestniczy w krótkich dialogach 

sterowanych; w większości 

poprawnie umie zadać pytania o 

problem i zaoferować pomoc 

 umie opisać posiadane gadżety i 

sposoby korzystania z nich oraz dzień 

spędzony bez używania gadżetów; 

umie wyrazić krótką opinię dot. 

przyszłości robotów, które mogą 

współdziałać z człowiekiem  

 prowadzi krótkie dialogi sterowane; 

umie poprawnie zadać pytania o 

problem i zaoferować pomoc 

 umie dokładnie opisać posiadane 

gadżety i sposoby korzystania z nich 

oraz dzień spędzony bez używania 

gadżetów; umie wyrazić opinię dot. 

przyszłości robotów, które mogą 

współdziałać z człowiekiem  

 prowadzi krótkie dialogi sterowane; 

umie poprawnie, na różne sposoby, 

zadać pytania o problem i zaoferować 

pomoc 

MWB 

str. 84-87  

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań  

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

6c + 6d + 6e 

Grammar  

in use 

Listening skills 

Speaking skills 

 zna strukturę i rozumie użycie zdań 

warunkowych typu 0, 1, 2, 3 oraz 

konstrukcji z wish, if only  

 zna strukturę zdań wyrażających cel i 

wprowadzające je spójniki  

 zna znaczną część słownictwa 

służącego do wyrażania prośby o 

pomoc i oferowania pomocy oraz 

umożliwiającego zgłaszanie skarg, 

 zna strukturę i rozumie użycie zdań 

warunkowych typu 0, 1, 2, 3 oraz 

konstrukcji z wish, if only  

 zna strukturę zdań wyrażających cel i 

wprowadzające je spójniki  

 zna większość słownictwa służącego 

do wyrażania prośby o pomoc i 

oferowania pomocy oraz 

umożliwiającego zgłaszanie skarg, 

 zna strukturę i rozumie użycie zdań 

warunkowych typu 0, 1, 2, 3 oraz 

konstrukcji z wish, if only  

 zna strukturę zdań wyrażających cel i 

wprowadzające je spójniki  

 zna prawie całe słownictwo służące 

do wyrażania prośby o pomoc i 

oferowania pomocy oraz 

umożliwiające zgłaszanie skarg, 

 zna strukturę i rozumie użycie zdań 

warunkowych typu 0, 1, 2, 3 oraz 

konstrukcji z wish, if only  

 zna strukturę zdań wyrażających cel i 

wprowadzające je spójniki  

 zna słownictwo służące do wyrażania 

prośby o pomoc i oferowania pomocy 

oraz umożliwiające zgłaszanie skarg, 

zażaleń i reagowanie na nie; zna ZNAJOMOŚĆ 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

zażaleń i reagowanie na nie; zna 

znaczną część słownictwa służącego 

do opisywania i porównywania zdjęć 

oraz form spędzania czasu wolnego 

 zna strukturę i zasady intonacji tzw. 

question tags  

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

znacznej części prawidłowo w 

praktyce, a w/w struktury stara się 

porównać z podobnymi w j. polskim 

zażaleń i reagowanie na nie; zna 

większość słownictwa służącego do 

opisywania i porównywania zdjęć 

oraz form spędzania czasu wolnego 

 zna strukturę i zasady intonacji tzw. 

question tags  

 w/w wiedzę i reguły stosuje na ogół 

prawidłowo w praktyce, a w/w 

struktury porównuje w miarę 

poprawnie z podobnymi w j. polskim 

zażaleń i reagowanie na nie; zna 

prawie całe słownictwo służące do 

opisywania i porównywania zdjęć 

oraz form spędzania czasu wolnego 

 zna strukturę i zasady intonacji tzw. 

question tags  

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

większości prawidłowo w praktyce, a 

w/w struktury porównuje w 

większości poprawnie z podobnymi w 

j. polskim 

słownictwo służące do opisywania i 

porównywania zdjęć oraz form 

spędzania czasu wolnego 

 zna strukturę i zasady intonacji tzw. 

question tags 

 w/w wiedzę i reguły stosuje 

prawidłowo w praktyce, a w/w 

struktury porównuje poprawnie z 

podobnymi w j. polskim 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo część zadań 

na rozumienie ze słuchu; w dialogu 

odgrywa jedną z ról 

 rozumie większość informacji w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

zadań na rozumienie ze słuchu; w 

dialogu odgrywa jedną z ról  

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach, dialogu i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

zadań na rozumienie ze słuchu; w 

dialogu umie odegrać obydwie role 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania na rozumienie ze 

słuchu; w dialogu umie odegrać 

obydwie role 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

REAGOWANIE 

 umie krótko, na ogół poprawnie 

opisać życzenia dot. teraźniejszej 

sytuacji oraz wyrazić żal dot. sytuacji 

przeszłych 

 uczestniczy w tworzeniu sterowanych 

zdań warunkowych typu 2 oraz 

uzupełnia na ogół poprawnie zdania 

warunkowe typu 3  

 umie na ogół poprawnie w kilku 

zdaniach opisać dzień spędzony bez 

używania gadżetów, wykorzystując 

zdania warunkowe  

 uczestniczy w dialogu sterowanym; 

odgrywa jedną z ról i jest na ogół 

komunikatywny 

 umie krótko opisać życzenia dot. 

teraźniejszej sytuacji oraz wyrazić żal 

dot. sytuacji przeszłych 

 aktywnie uczestniczy w tworzeniu 

sterowanych zdań warunkowych typu 

2 oraz uzupełnia w większości 

poprawnie zdania warunkowe typu 3  

 umie w większości poprawnie w kilku 

zdaniach opisać dzień spędzony bez 

używania gadżetów, wykorzystując 

zdania warunkowe 

 uczestniczy w dialogu sterowanym; 

odgrywa jedną z ról i jest w 

większości komunikatywny 

 umie opisać życzenia dot. 

teraźniejszej sytuacji oraz wyrazić żal 

dot. sytuacji przeszłych 

 potrafi w większości poprawnie 

tworzyć sterowane zdania warunkowe 

typu 2 oraz uzupełnić zdania 

warunkowe typu 3  

 umie poprawnie w kilku zdaniach 

opisać dzień spędzony bez używania 

gadżetów, wykorzystując zdania 

warunkowe 

 w miarę swobodnie prowadzi dialog 

sterowany; odgrywa jedną z ról i jest 

komunikatywny 

 umie dokładnie opisać życzenia dot. 

teraźniejszej sytuacji oraz wyrazić żal 

dot. sytuacji przeszłych 

 potrafi poprawnie tworzyć sterowane 

zdania warunkowe typu 2 oraz 

uzupełnić zdania warunkowe typu 3  

 umie poprawnie szczegółowo opisać 

dzień spędzony bez używania 

gadżetów, wykorzystując zdania 

warunkowe 

 swobodnie prowadzi dialog 

sterowany; umie odegrać obydwie 

role, jest komunikatywny 

MWB  

str. 88-91 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

6f 

Writing 

+6 

 rozwiązuje poprawnie część zadań 

sprawdzających znajomość środków 

językowych  

 rozwiązuje poprawnie znaczną część 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych  

 rozwiązuje poprawnie większość 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych  

 rozwiązuje poprawnie prawie 

wszystkie zadania sprawdzające 

znajomość środków językowych  
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

Language 

Knowledge 

Language 

Focus 

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

leksyki i gramatyki  

 

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. leksyki i gramatyki  

 

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. leksyki i gramatyki  

 

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. leksyki i 

gramatyki  

 
ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

rozprawce, krótkich tekstach, 

notatkach i zdaniach 

 na ogół prawidłowo dobiera pytania 

do akapitów i zastępuje zdania 

główne i wskazane słowa oraz zwroty 

innymi, podobnymi 

 rozumie większość informacji w 

rozprawce, krótkich tekstach, 

notatkach i zdaniach 

 w większości prawidłowo dobiera 

pytania do akapitów i zastępuje 

zdania główne i wskazane słowa oraz 

zwroty innymi, podobnymi 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w rozprawce, krótkich tekstach, 

notatkach i zdaniach  

 prawidłowo dobiera pytania do 

akapitów i w większości poprawnie 

zastępuje zdania główne i wskazane 

słowa oraz zwroty innymi, 

podobnymi  

 rozumie wszystkie informacje w 

rozprawce, krótkich tekstach, 

notatkach i zdaniach 

 prawidłowo dobiera pytania do 

akapitów i zastępuje zdania główne i 

wskazane słowa oraz zwroty innymi, 

podobnymi 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 zna zasady pisania rozprawki typu „za 

i przeciw” i potrafi napisać rozprawkę 

sterowaną  

 posługuje się podstawowym zasobem 

słownictwa i struktur, popełnia sporo 

błędów, ale jest na ogół 

komunikatywny  

 zna zasady pisania rozprawki typu „za 

i przeciw” i potrafi napisać rozprawkę 

sterowaną  

 posługuje się ograniczonym zasobem 

słownictwa i struktur, mimo błędów 

jest w większości komunikatywny 

 zna zasady pisania rozprawki typu „za 

i przeciw” i potrafi napisać rozprawkę 

sterowaną  

 posługuje się dość zróżnicowanym 

zasobem słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, popełnia nieliczne 

błędy 

 zna zasady pisania rozprawki typu „za 

i przeciw” i potrafi napisać rozprawkę 

sterowaną  

 posługuje się zróżnicowanym 

zasobem słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, może popełniać 

drobne błędy 

MWB 

str. 92-95 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

6 

Progress check 

+6 CLIL: 

Information 

Technology 

Culture Spot 

(CC6) 

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki  

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki  

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki  

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. reakcji 

językowych, leksyki i gramatyki  

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

MWB 

str. 156-159 

str. 190-191 

+ 

TEST 6 

 rozwiązuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń w Grammar Bank 6 i 

Vocabulary Bank 6 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 6 i 

Vocabulary Bank 6 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 6 i 

Vocabulary Bank 6 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń w 

Grammar Bank6 i Vocabulary Bank 6 

Egzamin ustny 

MT + MP, str. 91 

 częściowo poprawnie odgrywa rolę; 

otrzymuje 2 pkt. za sprawność 

komunikacyjną wg kryteriów 

maturalnych; udziela na ogół 

prawidłowych odpowiedzi dot. 

zdjęcia  

 na ogół poprawnie odgrywa rolę; 

otrzymuje 3-4 pkt. za sprawność 

komunikacyjną wg kryteriów 

maturalnych; udziela w większości 

prawidłowych odpowiedzi dot. 

zdjęcia   

 w większości poprawnie odgrywa 

rolę; otrzymuje 5 pkt. za sprawność 

komunikacyjną wg kryteriów 

maturalnych; udziela prawidłowych 

odpowiedzi dot. zdjęcia  

 poprawnie odgrywa rolę; otrzymuje 6 

pkt. za sprawność komunikacyjną wg 

kryteriów maturalnych; udziela 

prawidłowych, wyczerpujących 

odpowiedzi dot. zdjęcia  

MODULE 7 – SPORTS & FITNESS 

7a + 7b 

Reading 

Vocabulary 

 zna znaczną część nazw dyscyplin 

sportowych i ich kategorii oraz 

podstawowe słownictwo dot. 

uprawiania sportu; zna znaczną część 

kolokacji dyscyplin sportowych z 

czasownikami go, play, do  

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące ekstremalne wydarzenia i 

wyczyny sportowe  

 zna znaczną część prezentowanych 

czasowników złożonych, wyrażeń  

przyimkowych związanych z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 7 

 zna zasady użycia spójników 

although, in spite of, despite  

 w/w wiedzę stosuje w znacznej części 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna większość nazw dyscyplin 

sportowych i ich kategorii oraz 

znaczną część słownictwa dot. 

uprawiania sportu; zna większość 

kolokacji dyscyplin sportowych z 

czasownikami go, play, do  

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego ekstremalne wydarzenia i 

wyczyny sportowe  

 zna większość część prezentowanych 

czasowników złożonych, wyrażeń  

przyimkowych związanych z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 7 

 zna zasady użycia spójników 

although, in spite of, despite  

 w/w wiedzę stosuje na ogół 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna prawie wszystkie nazwy 

dyscyplin sportowych i ich kategorii 

oraz większość słownictwa dot. 

uprawiania sportu; zna prawie 

wszystkie kolokacje dyscyplin 

sportowych z czasownikami go, play, 

do  

 zna większość słownictwa 

opisującego ekstremalne wydarzenia i 

wyczyny sportowe 

 zna prawie wszystkie prezentowane 

czasowniki złożone, wyrażenia  

przyimkowe związane z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 7 

 zna zasady użycia spójników 

although, in spite of, despite  

 w/w wiedzę stosuje w większości 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna nazwy dyscyplin sportowych i ich 

kategorii oraz prawie całe słownictwo 

dot. uprawiania sportu; zna wszystkie 

kolokacje dyscyplin sportowych z 

czasownikami go, play, do  

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

ekstremalne wydarzenia i wyczyny 

sportowe  

 zna wszystkie prezentowane 

czasowniki złożone, wyrażenia  

przyimkowe związane z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 7 

 zna zasady użycia spójników 

although, in spite of, despite  

 w/w wiedzę stosuje prawidłowo w 

ćwiczeniach leksykalnych 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH  



© Express Publishing & EGIS ON SCREEN INTERMEDIATE Kryteria oceniania 

ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach i zdaniach 

 w znacznej części punktów dobiera 

właściwe słowa w krótkich opisach; 

rozwiązuje prawidłowo część 

punktów w zadaniu na dobór 

wielokrotny osób do pytań 

 

 rozumie większość informacji w 

tekstach i zdaniach 

 w większości punktów dobiera 

właściwe słowa w krótkich opisach; 

rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

punktów w zadaniu na dobór 

wielokrotny osób do pytań 

 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach i zdaniach 

 w prawie wszystkich punktach 

dobiera właściwe słowa w krótkich 

opisach; rozwiązuje prawidłowo 

większość punktów w zadaniu na 

dobór wielokrotny osób do pytań 

 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach i zdaniach 

 we wszystkich punktach dobiera 

właściwe słowa w krótkich opisach; 

rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie punkty w zadaniu na dobór 

wielokrotny osób do pytań 

 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 umie krótko opisać 3 wybrane 

dyscypliny sportowe  

 potrafi wyrazić krótką opinię nt. 

powodów udziału w ekstremalnych 

wydarzeniach sportowych oraz stara 

się wyrazić krótką opinię nt. własnego 

udziału w jednym z opisanych 

wydarzeń  

 uczestniczy w dialogach sterowanych 

 tworzy kilka prostych zdań z częścią 

wskazanego słownictwa dot. tematyki 

sportowej oraz kilka prostych zdań z 

częścią wskazanych rzeczowników 

złożonych  

 potrafi zbudować zdania sterowane 

opisujące 2-3 wybrane dyscypliny 

sportowe, wykorzystuje wskazane 

spójniki i część przymiotników 

 umie krótko opisać 4 wybrane 

dyscypliny sportowe  

 potrafi wyrazić krótkie opinie nt. 

powodów udziału w ekstremalnych 

wydarzeniach sportowych oraz nt. 

własnego udziału w jednym z 

opisanych wydarzeń  

 uczestniczy w dialogach sterowanych 

 tworzy kilka prostych zdań z 

większością wskazanego słownictwa 

dot. tematyki sportowej oraz kilka 

prostych zdań z większością 

wskazanych rzeczowników złożonych  

 potrafi zbudować zdania sterowane 

opisujące kilka wybranych dyscyplin 

sportowych, wykorzystuje wskazane 

spójniki i większość przymiotników 

 umie krótko opisać kilka wybranych 

dyscyplin sportowych  

 potrafi wyrazić opinię nt. powodów 

udziału w ekstremalnych 

wydarzeniach sportowych oraz krótką 

opinię nt. własnego udziału w jednym 

z opisanych wydarzeń 

 prowadzi dialogi sterowane 

 tworzy zdania z większością 

wskazanego słownictwa dot. tematyki 

sportowej oraz zdania ze wskazanymi 

rzeczownikami złożonymi  

 potrafi zbudować zdania sterowane 

opisujące większość podanych 

dyscyplin sportowych, wykorzystuje 

wskazane spójniki i przymiotniki 

 umie krótko opisać różne dyscypliny 

sportowe 

 potrafi wyrazić opinie nt. powodów 

udziału w ekstremalnych 

wydarzeniach sportowych oraz nt. 

własnego udziału w jednym z 

opisanych wydarzeń 

 prowadzi dialogi sterowane 

 tworzy zdania ze wskazanym 

słownictwem dot. tematyki sportowej 

oraz zdania ze wskazanymi 

rzeczownikami złożonymi  

 potrafi zbudować zdania sterowane 

opisujące podane dyscypliny 

sportowe, wykorzystuje wskazane 

spójniki i przymiotniki 

MWB 

str. 100-103  

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań  

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

7c + 7d + 7e 

Grammar  

in use 

Listening skills 

Speaking skills 

 zna zasady użycia bezokolicznika z to 

i bez to oraz form z -ing po znacznej 

części prezentowanych czasowników, 

zwrotów i przyimków; rozumie 

różnice znaczeniowe w użyciu 

bezokolicznika z to i form z -ing po 

części czasowników; zna większość 

rodzajów bezokoliczników i form z -

ing oraz rozumie ich użycie; zna 

strukturę i użycie konstrukcji (would) 

prefer, would rather, had better  

 zna znaczną część słownictwa 

służącego do wyrażania opinii i 

preferencji dot. uprawiania sportów 

oraz służącego do opisywania i 

porównywania zdjęć prezentujących 

uprawianie sportów  

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

znacznej części prawidłowo w 

praktyce, a w/w struktury stara się 

porównać z podobnymi w j. polskim 

 zna zasady użycia bezokolicznika z to 

i bez to oraz form z -ing po 

większości prezentowanych 

czasowników, zwrotów i przyimków; 

rozumie różnice znaczeniowe w 

użyciu bezokolicznika z to i form z  

-ing po większości czasowników; zna 

większość rodzajów bezokoliczników 

i form z -ing oraz rozumie ich użycie; 

zna strukturę i użycie konstrukcji 

(would) prefer, would rather, had 

better  

 zna większość słownictwa służącego 

do wyrażania opinii i preferencji dot. 

uprawiania sportów oraz służącego do 

opisywania i porównywania zdjęć 

prezentujących uprawianie sportów  

 w/w wiedzę i reguły stosuje na ogół 

prawidłowo w praktyce, a w/w 

struktury porównuje w miarę 

poprawnie z podobnymi w j. polskim  

 zna zasady użycia bezokolicznika z to 

i bez to oraz form z -ing po prawie 

wszystkich prezentowanych 

czasownikach, zwrotach i 

przyimkach; rozumie różnice 

znaczeniowe w użyciu bezokolicznika 

z to i form z -ing po prezentowanych 

czasownikach; zna rodzaje 

bezokoliczników i form z -ing oraz 

rozumie ich użycie; zna strukturę i 

użycie konstrukcji (would) prefer, 

would rather, had better  

 zna prawie całe słownictwo służące 

do wyrażania opinii i preferencji dot. 

uprawiania sportów oraz służące do 

opisywania i porównywania zdjęć 

prezentujących uprawianie sportów  

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

większości prawidłowo w praktyce, a 

w/w struktury porównuje w 

większości poprawnie z podobnymi w 

j. polskim 

 zna zasady użycia bezokolicznika z to 

i bez to oraz form z -ing po 

wszystkich prezentowanych 

czasownikach, zwrotach i 

przyimkach; rozumie różnice 

znaczeniowe w użyciu bezokolicznika 

z to i form z -ing po prezentowanych 

czasownikach; zna rodzaje 

bezokoliczników i form z -ing oraz 

rozumie ich użycie; zna strukturę i 

użycie konstrukcji (would) prefer, 

would rather, had better  

 zna słownictwo służące do wyrażania 

opinii i preferencji dot. uprawiania 

sportów oraz służące do opisywania i 

porównywania zdjęć prezentujących 

uprawianie sportów  

 w/w wiedzę i reguły stosuje 

prawidłowo w praktyce, a w/w 

struktury porównuje poprawnie z 

podobnymi w j. polskim 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo część 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze; w dialogu odgrywa jedną z ról, a 

w opisie i porównaniu zdjęć 

uzupełnia prawidłowo znaczną część 

luk 

 rozumie większość informacji w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu; w dialogu odgrywa jedną z 

ról, a w opisie i porównaniu zdjęć 

uzupełnia prawidłowo większość luk 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach, dialogu i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu; w dialogu umie odegrać 

obydwie role, a w opisie i porównaniu 

zdjęć uzupełnia prawidłowo prawie 

wszystkie luki 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie punkty w zadaniach na 

rozumienie ze słuchu; w dialogu umie 

odegrać obydwie role, a w opisie i 

porównaniu zdjęć uzupełnia 

prawidłowo wszystkie luki 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

REAGOWANIE 

 na ogół poprawnie uzupełnia zdania 

używając wskazanych konstrukcji 

 tworzy częściowo poprawnie zdania, 

używając w/w struktur  

 uczestniczy w rozmowie sterowanej; 

odgrywa jedną z ról i jest na ogół 

komunikatywny  

 na ogół poprawnie opisuje zdjęcie i 

porównuje zdjęcia dot. dwóch 

 w większości poprawnie uzupełnia 

zdania używając wskazanych 

konstrukcji 

 tworzy na ogół poprawnie zdania, 

używając w/w struktur  

 uczestniczy w rozmowie sterowanej; 

odgrywa jedną z ról i jest w 

większości komunikatywny  

 w większości poprawnie opisuje 

 poprawnie uzupełnia zdania używając 

wskazanych konstrukcji 

 tworzy w większości poprawne 

zdania, używając w/w struktur 

 w miarę swobodnie prowadzi 

rozmowę sterowaną; odgrywa jedną z 

ról, jest komunikatywny  

 poprawnie opisuje zdjęcie i 

porównuje zdjęcia dot. dwóch 

 poprawnie uzupełnia zdania używając 

wskazanych konstrukcji; umie podać 

własne przykłady podobnych zdań i 

minidialogów 

 tworzy poprawne zdania, używając 

w/w struktur 

 swobodnie prowadzi rozmowę 

sterowaną; umie odegrać obydwie 

role, jest komunikatywny  
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

dyscyplin sportu zdjęcie i porównuje zdjęcia dot. 

dwóch dyscyplin sportu  

dyscyplin sportu   dokładnie opisuje i porównuje zdjęcia 

dot. dwóch dyscyplin sportu  

MWB  

str. 104-107 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

7f 

Writing 

+7 

Language 

Knowledge 

Language 

Focus 

 rozwiązuje poprawnie część zadań 

sprawdzających znajomość środków 

językowych  

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

leksyki i gramatyki 

 

 rozwiązuje poprawnie znaczną część 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych  

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. leksyki i gramatyki 

 

 rozwiązuje poprawnie większość 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych  

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. leksyki i gramatyki 

 

 rozwiązuje poprawnie prawie 

wszystkie zadania sprawdzające 

znajomość środków językowych  

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. leksyki i 

gramatyki  

 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

rozprawce, tekstach i zdaniach 

 w miarę poprawnie analizuje 

przykładową rozprawkę  

 rozumie większość informacji w 

rozprawce, tekstach i zdaniach 

 w miarę poprawnie analizuje 

przykładową rozprawkę 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w rozprawce, tekstach i zdaniach 

 w większości poprawnie analizuje 

przykładową rozprawkę 

 rozumie wszystkie informacje w 

opisie, krótkich tekstach i zdaniach 

 poprawnie analizuje przykładową 

rozprawkę 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 zna zasady pisania rozprawki 

wyrażającej opinię (an opinion essay) 

i potrafi napisać rozprawkę 

sterowaną; posługuje się 

podstawowym zasobem słownictwa i 

struktur, popełnia sporo błędów, ale 

jest na ogół komunikatywny  

 zna zasady pisania rozprawki 

wyrażającej opinię (an opinion essay) 

i potrafi napisać rozprawkę 

sterowaną; posługuje się 

ograniczonym zasobem słownictwa i 

struktur, mimo błędów jest w 

większości komunikatywny  

 zna zasady pisania rozprawki 

wyrażającej opinię (an opinion essay) 

i potrafi napisać rozprawkę 

sterowaną; posługuje się dość 

zróżnicowanym zasobem słownictwa 

i struktur, jest komunikatywny, 

popełnia nieliczne błędy 

 zna zasady pisania rozprawki 

wyrażającej opinię (an opinion essay) 

i potrafi napisać rozprawkę 

sterowaną; posługuje się 

zróżnicowanym zasobem słownictwa 

i struktur, jest komunikatywny, może 

popełniać drobne błędy 

MWB 

str. 108-111 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

7 

Progress check 

+7 CLIL:  

Physical 

Education 

Culture Spot 

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki  

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki 

 

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki 

 

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. reakcji 

językowych, leksyki i gramatyki 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

(CC7) 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

MWB 

str. 160-163 

str. 192-193 

+ 

TEST 7 

 rozwiązuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń w Grammar Bank 7 i 

Vocabulary Bank 7 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 7 i 

Vocabulary Bank 7  

 rozwiązuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 7 i 

Vocabulary Bank 7 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń w 

Grammar Bank 7 i Vocabulary Bank 

7 

Egzamin ustny 

MT str. 107 

 częściowo poprawnie wybiera sport, 

który chciałby uprawiać i odrzuca 

dwa pozostałe oraz stara się udzielić 

odpowiedzi na pytania dot. tematyki 

sportowej; otrzymuje 2 pkt. za 

sprawność komunikacyjną wg 

kryteriów maturalnych 

 na ogół poprawnie wybiera sport, 

który chciałby uprawiać i odrzuca 

dwa pozostałe oraz udziela 

odpowiedzi na pytania dot. tematyki 

sportowej; otrzymuje 3-4 pkt. za 

sprawność komunikacyjną wg 

kryteriów maturalnych 

 w większości poprawnie wybiera 

sport, który chciałby uprawiać i 

odrzuca dwa pozostałe oraz udziela 

odpowiedzi na pytania dot. tematyki 

sportowej; otrzymuje 5 pkt. za 

sprawność komunikacyjną wg 

kryteriów maturalnych 

 poprawnie wybiera sport, który 

chciałby uprawiać i odrzuca dwa 

pozostałe oraz udziela odpowiedzi na 

pytania dot. tematyki sportowej; 

otrzymuje 6 pkt. za sprawność 

komunikacyjną wg kryteriów 

maturalnych 

MODULE 8 – NATURE ATTACKS! 

8a + 8b 

Reading 

Vocabulary 

 zna podstawowe słownictwo dot. 

klęsk żywiołowych, wydarzeń z nimi 

związanych oraz słownictwo 

związane z pogodą  

 zna znaczną część prezentowanych 

czasowników złożonych, wyrażeń  

przyimkowych związanych z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 8 

 w/w wiedzę stosuje w znacznej części 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna znaczną część słownictwa dot. 

klęsk żywiołowych, wydarzeń z nimi 

związanych oraz związanego z 

pogodą  

 zna większość część prezentowanych 

czasowników złożonych, wyrażeń  

przyimkowych związanych z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 8 

 w/w wiedzę stosuje na ogół 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna większość słownictwa dot. klęsk 

żywiołowych, wydarzeń z nimi 

związanych oraz związanego z 

pogodą  

 zna prawie wszystkie prezentowane 

czasowniki złożone, wyrażenia  

przyimkowe związane z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 8 

 w/w wiedzę stosuje w większości 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna prawie całe słownictwo dot. klęsk 

żywiołowych, wydarzeń z nimi 

związanych oraz słownictwo 

związane z pogodą  

 zna wszystkie prezentowane 

czasowniki złożone, wyrażenia  

przyimkowe związane z w/w 

tematyką oraz zasady tworzenia 

wyrazów zawarte w Module 8 

 w/w wiedzę stosuje prawidłowo w 

ćwiczeniach leksykalnych 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH  



© Express Publishing & EGIS ON SCREEN INTERMEDIATE Kryteria oceniania 

ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach i zdaniach 

 odpowiada krótko w miarę 

prawidłowo na część pytań do tekstu 

 

 rozumie większość informacji w 

tekstach i zdaniach 

 odpowiada krótko w miarę 

prawidłowo na większość pytań do 

tekstu  

 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach i zdaniach 

 odpowiada w większości prawidłowo 

na pytania do tekstu  

 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach i zdaniach 

 odpowiada prawidłowo, pełnymi 

zdaniami na pytania do tekstu  

 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 potrafi krótko, na ogół poprawnie 

opisać wydarzenia i przeżycia 

podczas klęski żywiołowej  

 uczestniczy w redagowaniu wywiadu, 

stara się odegrać jedną z ról 

 umie w miarę poprawnie krótko 

opisać wydarzenia, które nastąpiły w 

czasie 2 podanych klęsk żywiołowych 

 potrafi krótko opisać wydarzenia i 

przeżycia podczas klęski żywiołowej  

 uczestniczy w redagowaniu wywiadu, 

umie odegrać jedną z ról 

 umie w miarę poprawnie krótko 

opisać wydarzenia, które nastąpiły w 

czasie kilku podanych klęsk 

żywiołowych 

 potrafi opisać wydarzenia i przeżycia 

podczas klęski żywiołowej  

 umie zredagować wywiad oraz 

odegrać dwie z ról 

 umie poprawnie krótko opisać 

wydarzenia, które nastąpiły w czasie 

podanych klęsk żywiołowych 

 potrafi dokładnie opisać wydarzenia i 

przeżycia podczas klęski żywiołowej  

 umie zredagować wywiad oraz 

odegrać różne role 

 umie poprawnie opisać wydarzenia, 

które nastąpiły w czasie podanych 

klęsk żywiołowych  

MWB 

str. 116-119  

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań  

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

8c +8d + 8e 

Grammar  

in use 

Listening skills 

Speaking skills 

 zna zasady tworzenia twierdzeń, 

pytań, rozkazów i próśb w mowie 

zależnej; zna i rozumie zasady 

zamiany mowy niezależnej na 

zależną; zna większość 

prezentowanych czasowników 

wprowadzających, w tym rozumie 

różnice między użyciem said i told  

 zna znaczną część słownictwa 

służącego do wyrażania zdziwienia i 

niedowierzania oraz porównywania 

zdjęć i sposobów spędzania czasu 

związanych z pogodą/ porą roku  

 zna i rozumie zjawisko homofonów  

 w/w wiedzę, struktury i reguły stosuje 

w znacznej części prawidłowo w 

praktyce, a w/w struktury stara się 

porównać z podobnymi w j. polskim 

 zna zasady tworzenia twierdzeń, 

pytań, rozkazów i próśb w mowie 

zależnej; zna i rozumie zasady 

zamiany mowy niezależnej na 

zależną; zna większość 

prezentowanych czasowników 

wprowadzających, w tym rozumie 

różnice między użyciem said i told  

 zna większość słownictwa służącego 

do wyrażania zdziwienia i 

niedowierzania oraz porównywania 

zdjęć i sposobów spędzania czasu 

związanych z pogodą/ porą roku  

 zna i rozumie zjawisko homofonów  

 w/w wiedzę i reguły stosuje na ogół 

prawidłowo w praktyce, a w/w 

struktury porównuje w miarę 

poprawnie z podobnymi w j. polskim  

 zna zasady tworzenia twierdzeń, 

pytań, rozkazów i próśb w mowie 

zależnej; zna i rozumie zasady 

zamiany mowy niezależnej na 

zależną; zna prawie wszystkie 

prezentowane czasowniki 

wprowadzające, w tym rozumie 

różnice między użyciem said i told  

 zna prawie całe słownictwo służące 

do wyrażania zdziwienia i 

niedowierzania oraz porównywania 

zdjęć i sposobów spędzania czasu 

związanych z pogodą/ porą roku  

 zna i rozumie zjawisko homofonów  

 w/w wiedzę i reguły stosuje w 

większości prawidłowo w praktyce, a 

w/w struktury porównuje w 

większości poprawnie z podobnymi w 

j. polskim 

 zna zasady tworzenia twierdzeń, 

pytań, rozkazów i próśb w mowie 

zależnej; zna i rozumie zasady 

zamiany mowy niezależnej na 

zależną; zna wszystkie prezentowane 

czasowniki wprowadzające, w tym 

rozumie różnice między użyciem said 

i told  

 zna słownictwo służące do wyrażania 

zdziwienia i niedowierzania oraz 

porównywania zdjęć i sposobów 

spędzania czasu związanych z 

pogodą/ porą roku  

 zna i rozumie zjawisko homofonów  

 w/w wiedzę i reguły stosuje 

prawidłowo w praktyce, a w/w 

struktury porównuje poprawnie z 

podobnymi w j. polskim 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 na ogół poprawnie relacjonuje krótki 

dialog z użyciem mowy zależnej   

 rozwiązuje prawidłowo część 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu; w dialogu umie odegrać 

jedną z ról 

 rozumie większość informacji w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 w większości poprawnie relacjonuje 

krótki dialog z użyciem mowy 

zależnej  

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu; w dialogu umie odegrać 

jedną z ról 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach, dialogu i zdaniach 

 poprawnie relacjonuje krótki dialog z 

użyciem mowy zależnej  

 rozwiązuje prawidłowo większość 

punktów w zadaniach na rozumienie 

ze słuchu; w dialogu umie odegrać 

obydwie role 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 poprawnie relacjonuje krótki dialog z 

użyciem mowy zależnej  

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie punkty w zadaniach na 

rozumienie ze słuchu; w dialogu umie 

odegrać obydwie role 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

REAGOWANIE 

 uczestniczy w rozmowie sterowanej; 

odgrywa jedną z ról i jest na ogół 

komunikatywny  

 potrafi krótko, w miarę poprawnie 

porównać zdjęcia oraz samopoczucie 

i formy spędzania czasu związane z 

pogodą/ porą roku; potrafi krótko, w 

miarę poprawnie określić preferencje 

dotyczące pory roku oraz związane z 

nią samopoczucie i ulubione formy 

aktywności 

 uczestniczy w rozmowie sterowanej; 

odgrywa jedną z ról i jest w 

większości komunikatywny  

 potrafi krótko porównać zdjęcia oraz 

samopoczucie i formy spędzania 

czasu związane z pogodą/ porą roku; 

potrafi krótko określić preferencje 

dotyczące pory roku oraz związane z 

nią samopoczucie i ulubione formy 

aktywności  

 dość swobodnie prowadzi dialog 

sterowany; odgrywa jedną z ról i jest 

komunikatywny  

 potrafi porównać zdjęcia oraz 

samopoczucie i formy spędzania 

czasu związane z pogodą/ porą roku; 

potrafi określić preferencje dotyczące 

pory roku oraz związanego z nią 

samopoczucie i ulubione formy 

aktywności 

 swobodnie prowadzi dialog 

sterowany; umie odegrać obydwie 

role, jest komunikatywny  

 potrafi dokładnie porównać zdjęcia 

oraz samopoczucie i formy spędzania 

czasu związane z pogodą/ porą roku; 

potrafi dokładnie określić preferencje 

dotyczące pory roku oraz związane z 

nią samopoczucie i ulubione formy 

aktywności  

MWB  

str. 120-123 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

8f 

Writing 

+ 

8 

Language 

Knowledge 

Language 

Focus 

 zna podstawowe słownictwo służące 

do opowiadania o nieprzyjemnych 

wydarzeniach z przeszłości i 

przykrych odczuciach z nimi 

związanych  

 zna i rozumie użycie spójników, 

przymiotników i przysłówków oraz 

mowy niezależnej w opowiadaniach  

 zna zasady wprowadzenia do 

opowiadania 

 rozwiązuje poprawnie część zadań 

sprawdzających znajomość środków 

językowych  

 zna znaczną część słownictwa 

służącego do opowiadania o 

nieprzyjemnych wydarzeniach z 

przeszłości i przykrych odczuciach z 

nimi związanych  

 zna i rozumie użycie spójników, 

przymiotników i przysłówków oraz 

mowy niezależnej w opowiadaniach  

 zna zasady wprowadzenia do 

opowiadania 

 rozwiązuje poprawnie znaczną część 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych  

 zna większość słownictwa służącego 

do opowiadania o nieprzyjemnych 

wydarzeniach z przeszłości i 

przykrych odczuciach z nimi 

związanych  

 zna i rozumie użycie spójników, 

przymiotników i przysłówków oraz 

mowy niezależnej w opowiadaniach  

 zna zasady wprowadzenia do 

opowiadania 

 rozwiązuje poprawnie większość 

zadań sprawdzających znajomość 

środków językowych  

 zna słownictwo służące do 

opowiadania o nieprzyjemnych 

wydarzeniach z przeszłości i 

przykrych odczuciach z nimi 

związanych  

 zna i rozumie użycie spójników, 

przymiotników i przysłówków oraz 

mowy niezależnej w opowiadaniach  

 zna zasady wprowadzenia do 

opowiadania 

 rozwiązuje poprawnie prawie 

wszystkie zadania sprawdzające 

znajomość środków językowych  

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

opowiadaniu, tekstach i zdaniach 

 częściowo poprawnie analizuje 

przykładowe opowiadanie 

 rozumie większość informacji w 

opowiadaniu, tekstach i zdaniach 

 na ogół poprawnie analizuje 

przykładowe opowiadanie 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w opowiadaniu, tekstach i zdaniach 

 w większości poprawnie analizuje 

przykładowe opowiadanie  

 rozumie wszystkie informacje w 

opowiadaniu, tekstach i zdaniach  

 poprawnie analizuje przykładowe 

opowiadanie  

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 zna zasady pisania opowiadania i 

potrafi napisać opowiadanie; 

posługuje się podstawowym zasobem 

słownictwa i struktur, popełnia sporo 

błędów, ale jest na ogół 

komunikatywny  

 zna zasady pisania opowiadania i 

potrafi napisać opowiadanie; 

posługuje się ograniczonym zasobem 

słownictwa i struktur, mimo błędów 

jest w większości komunikatywny  

 zna zasady pisania opowiadania i 

potrafi napisać; posługuje się dość 

zróżnicowanym zasobem słownictwa 

i struktur, jest komunikatywny, 

popełnia nieliczne błędy 

 zna zasady pisania opowiadania i 

potrafi napisać opowiadanie; 

posługuje się zróżnicowanym 

zasobem słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, może popełniać 

drobne błędy 

MWB 

str. 124-127 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

8 

Progress check 

+8 CLIL:  

Science 

Culture Spot 

(CC4) 

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki 

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki  

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki  

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. reakcji 

językowych, leksyki i gramatyki  

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

MWB 

str. 164-169 

str. 194-195 

+ 

TEST 8 

 rozwiązuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń w Grammar Bank 8 i 

Vocabulary Bank 8 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 8 i 

Vocabulary Bank 8  

 rozwiązuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 8 i 

Vocabulary Bank 8 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń w 

Grammar Bank 8 i Vocabulary Bank8 

Egzamin ustny 

MP str. 123 

 dobiera poprawnie podane wyrazy do 

znacznej części luk w tekście 

 dobiera poprawnie podane wyrazy do 

większości luk w tekście  

 dobiera poprawnie podane wyrazy do 

prawie wszystkich luk w tekście 

 dobiera poprawnie podane wyrazy do 

wszystkich luk w tekście 

 


