PRZEDMIOTOWY SYSTEMY OCENIANIA
JĘZYK ANGIELSKI–Irena Wojcieszek
dla klas 2d gr 1, 2e gr 1, 3a gr 1, 3c gr 1 i 3e gr 2
w roku szkolnym 2020/2021
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji zwrotnych o
jego osiągnięciach edukacyjnych i ewentualnych brakach, co ma usprawnić proces uczenia się poprzez wskazanie, co uczeń robi
dobrze, co wymaga poprawy/pracy dodatkowej i jak może to osiągnąć.
Osiągnięcia uczniów oceniane są wg skali ocen od 1 do 6 sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności rozumienia
tekstów, pisania i mówienia w języku obcym oraz postępów ucznia czynionych zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi, z
uwzględnieniem aktywności ucznia na lekcji, szczególnymi osiągnięciami z przedmiotu (np. wynikami w konkursach) oraz
przygotowaniem do zajęć (odrobione zadanie domowe, kartkówki z materiału bieżącego). Przy wystawianiu oceny szczególnie istotne
są osiągnięcia ucznia z wypracowań i sprawdzianów całogodzinnych oraz odpowiedzi ustne.
Ocenie podlegają ustne i pisemne formy sprawdzania umiejętności uczniów.
Oceny ustalane są w oparciu o ilość punktów procentowych uzyskanych z poszczególnych form ewaluacyjnych.
Punkty procentowe odpowiadają następującej skali ocen:
Ocena
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celujący

Punkty (% uzyskanych punktów na 100 %
możliwych)
40-59
60-74
75-87
88-95
96-100

Oceniane formy ustne:
Odpowiedzi ustne mogą przybierać różne formy w zależności od poziomu zaawansowania uczniów, mogą to być: odpowiedzi na
pytania, prezentacje, udział w dyskusji, relacje, dialogi, opisy ilustracji, wybór i odrzucenie ilustracji wraz z uzasadnieniem decyzji,
wyrażanie opinii, itd. Kryteria oceniania zgodne są z wymaganiami edukacyjnymi.

Oceniane formy pisemne:
a) zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem:
sprawdzian z określonego materiału
- testy z rozumienia tekstu pisanegoi tekstu ze słuchu
- wypowiedzi pisemne przybierające różne formy w zależności od poziomu zaawansowania grupy z uwzględnieniem e-maili, wpisów
na forum internetowym, bloga, listu nieoficjalnego i oficjalnego, rozprawki, artykułu, itd. Ocenianiu podlegają: treść i forma
wypowiedzi, spójność i logika tekstu, poprawność oraz zakres środków językowych zgodnie z kryteriami zawartymi w wymaganiach
edukacyjnych.
b) niezapowiedziane
- kartkówki z materiału bieżącego (3 ostatnie lekcje)
Możliwe jest również otrzymanie oceny za:
Aktywność:np. aktywny udział w lekcji oraz zadania dodatkowe, uczestnictwo w projektach lub konkursach, itp.
Zadania domowe: zadania obowiązkowe i nadobowiązkowe w książce ćwiczeń i zeszycie, wypracowania, projekty indywidualne oraz
grupowe.

Prace pisemne przechowywane są do końca roku szkolnego przez nauczyciela. Rodzice mają prawo wglądu do prac swoich dzieci w
szkole, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z nauczycielem.
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu
kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel uczący umożliwia uczniowi uzupełnianie braków zadając mu
dodatkowe zadania i monitorując postępy ucznia.
Częstotliwość oceniania:
Częstotliwość oceniania jest proporcjonalna do ilości godzin lekcyjnych w tygodniu. Co najmniej: ilość godzin lekcyjnych x 2 +2, w
tym przynajmniej jedną ocenę ze sprawdzianu i jedną ocenę z wypowiedzi pisemnej.
W przypadku języka nauczanego w wymiarze rozszerzonym ilość ocen rocznych powinna obejmować co najmniej:
- 2 testy z rozumienia ze słuchu,
- 2 testy z rozumienia tekstu czytanego,
- 4 sprawdziany po modułach,
- 2 wypowiedzi pisemne,
- 1 odpowiedź ustną.
WARUNKI KONTRAKTU UCZNIA Z NAUCZYCIELEM
1. Na pierwszym, organizacyjnym spotkaniu uczeń zostaje zapoznany przez nauczyciela z przedmiotowym systemem oceniania,
wymaganiami edukacyjnymi oraz sposobem poprawy przewidywanej oceny końcoworocznej.
2. Uczeń jest zobligowany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
3. Uczeń jest zobowiązany do systematycznego przygotowywania się do zajęć, przez co rozumie się: posiadanie na zajęciach
podręcznika, książki ćwiczeń i zeszytu, innych materiałów potrzebnych do realizacji zajęć oraz zrealizowanie zadań poleconych
wcześniej przez uczącego. Brak zadania jest odnotowywany w dzienniku (jako "bz") i wpływa na ocenę śródroczną i
końcoworoczną.

4. Brak podręcznika, innych materiałów potrzebnych do realizacji zajęć, jak również zadania domowego jest równoznaczny z
brakiem przygotowania się ucznia do zajęć i musi być zgłoszony nauczycielowi przed ich rozpoczęciem poprzez wpis na tablicy
(klasa, nr w dzienniku).
5. Uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do zajęć 2 razy w ciągu semestru. Za każdorazowy brak przygotowania uczeń
otrzymuje wpis w dzienniku. Nie zwalnia to jednak ucznia od uzupełnienia brakujących treści w formie i terminie uzgodnionym
z nauczycielem.
6. Przy zgłoszeniu braku przygotowania uczeń nie będzie miał sprawdzanego zadania, nie będzie pisał niezapowiedzianych
sprawdzianów i nie będzie pytany na lekcji. Nieprzygotowanie nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów.
7. Absencja ponadtygodniowa daje uczniowi prawo do zgłoszenia braku przygotowania bez odnotowania tego faktu w dzienniku.
8. W przypadku stwierdzenia, iż podczas sprawdzianu lub odpowiedzi uczeń nie pracuje samodzielnie, korzystając z podpowiedzi
lub materiałów w formie elektronicznej (telefon), papierowej (ściąga, praca kolegi/koleżanki), uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną.
9. Zasady uzupełniania i poprawy ocen bieżących
a) każdy uczeń jest zobowiązany uzupełnić wszystkie testy, sprawdziany i wypracowaniado 2 tygodni od powrotu do szkoły.
Termin poprawy jest uzgadniany z nauczycielem. Po upływie tego terminu nauczyciel możena dowolnej lekcji zlecić uczniowi
dopisanie zaległego testu, sprawdzianu lub wypracowania.
b) o sposobie, terminie i możliwości poprawiania ocen niedostatecznych lub innych ocen cząstkowych decyduje nauczyciel i
informuje o tym uczniów na początku roku szkolnego.

Podwyższanie oceny rocznej:
Uczeń ma prawo do poprawy przewidywanej oceny z języka obcego. Poprawa oceny ma formę testu obejmującego całość materiału i
sprawdzającego wszystkie umiejętności językowe, tj. rozumienie ze słuchu, pisanie, rozumienie tekstu czytanego, użycie struktur
gramatycznych i leksykalnych oraz mówienie.
Uczeń ma również prawo do uzyskania dodatkowej oceny w trakcie roku szkolnego, która może poprawić jego ocenę roczną
przygotowując ponadprogramowy projekt.
Dostosowania i informacje dla finalistów i laureatów
1. W sytuacji gdy uczeń posiada orzeczenie lub opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wymagania edukacyjne, metody
i środki są dostosowywane do możliwości ucznia zgodnie z zaleceniami.
2. W przypadku oceniania prac dyslektyków i dysortografików nie będą brane pod uwagę błędy ortograficzne (jeśli nie
zmieniają znaczenia słowa). Nauczyciel zaznacza niewłaściwie napisane wyrazy, ale nie wlicza ich do ilości błędów.
3. Dysgraficy mają prawo pisania prac pisemnych literami drukowanymi i nie oznacza im się wynikających z tego błędów.
4. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej z danego
języka otrzymuje najwyższą pozytywną ocenę klasyfikacyjną.
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UWAGA
W kryteriach oceniania nie zostały uwzględniona ocena celująca.
Ocenę celującą przyznaje siękiedyuczeń niemal bezbłędnie rozumie, tworzy i przetwarza teksty ustne i pisemne, wyraża się płynnie,
poprawnie i naturalnie w języku obcym, tworzy złożone wypowiedzi ustne i pisemne stosując urozmaicone zwroty, spełnia wszystkie
wymagania na poziom oceny bardzo dobry oraz często wykracza swoim zaangażowaniem i umiejętnościami poza wymagania
programowe.Uczeń kontroluje własny proces nauczania, stosuje techniki samodzielnej pracy nad językiem również korzystając ze
źródeł dostępnych w Internecie. Uczeń chętnie współpracuje z innymi uczniami w pracach zespołowych.

1FACT AND FICTION
OCENA BARDZO
DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

częściowo zna bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu KULTURA
(słownictwo związane z
programami telewizyjnymi,
osobami pracującymi w mediach,
słownictwo związane z
wiadomościami, przymiotniki z
przyimkami, zwroty
czasownikowe, słownictwo
związane ze sztuką,
słowotwórstwo) i się nim
posługuje,często popełniając
błędy

częściowo zna zasady
tworzenia zdań w czasach
teraźniejszych i stosuje je,
częstopopełniając błędy

częściowo zna zasady
stosowania określeń czasu
typowych dla
poszczególnych czasów
teraźniejszychi stosuje je,
często popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenia zdań w czasach
przeszłych oraz z konstrukcją
used toi stosuje je, często
popełniając błędy

słabo zna bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
KULTURA (słownictwo związane z
programami telewizyjnymi, osobami
pracującymi w mediach, słownictwo
związane z wiadomościami,
przymiotniki z przyimkami, zwroty
czasownikowe, słownictwo związane
ze sztuką, słowotwórstwo) i się nim
posługuje,popełniając liczne błędy

Uczeń
Uczeń
SŁOWNICTWO

bardzodobrze zna bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu KULTURA
(słownictwo związane z
programami telewizyjnymi,
osobami pracującymi w mediach,
słownictwo związane z
wiadomościami, przymiotniki z
przyimkami, zwroty czasownikowe,
słownictwo związane ze sztuką,
słowotwórstwo)i poprawnie się
nim posługuje

dobrze zna bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
KULTURA (słownictwo związane z
programami telewizyjnymi, osobami
pracującymi w mediach, słownictwo
związane z wiadomościami,
przymiotniki z przyimkami, zwroty
czasownikowe, słownictwo związane
ze sztuką, słowotwórstwo)i na ogół
poprawnie się nim posługuje

GRAMATYKA





ŚRRODKI JĘZYKOWE





bardzo dobrze zna zasady
tworzenia zdań w czasach
teraźniejszych i potrafi je
poprawnie stosować
bardzo dobrze zna zasady
stosowania określeń czasu
typowych dla poszczególnych
czasów teraźniejszychi potrafi
je poprawnie stosować
bardzo dobrze zna zasady
tworzenia zdań w czasach
przeszłych oraz z konstrukcją
used toi potrafi je poprawnie
stosować





dobrze zna zasady tworzenia
zdań w czasach teraźniejszych i
potrafi je na ogół poprawnie
stosować
dobrze zna zasady stosowania
określeń czasu typowych dla
poszczególnych czasów
teraźniejszychi potrafi je na ogół
poprawnie stosować
dobrze zna zasady tworzenia
zdań w czasach przeszłych oraz z
konstrukcją used toi potrafi je na
ogół poprawnie stosować







słabo zna zasady tworzenia
zdań w czasach teraźniejszych i
stosuje je, popełniając liczne
błędy
słabo zna zasady stosowania
określeń czasu typowych dla
poszczególnych czasów
teraźniejszychi stosuje je,
popełniając liczne błędy
słabo zna zasady tworzenia
zdań w czasach przeszłych oraz
z konstrukcją used to i stosuje
je, popełniając liczne błędy

UMIEJĘTNOŚCI

ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE

poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Układanie fragmentów zdań,
Słowotwórstwo,Tłumaczenie
fragmentów zdań, Tłumaczenie
zdań)

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych(Układanie
fragmentów zdań,
Słowotwórstwo,Tłumaczenie
fragmentów zdań, Tłumaczenie zdań)

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację): (Układanie
fragmentów zdań,
Słowotwórstwo,Tłumaczenie
fragmentów zdań, Tłumaczenie
zdań)

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Układanie fragmentów zdań,
Słowotwórstwo,Tłumaczenie
fragmentów zdań, Tłumaczenie
zdań)

SŁUCHANIE

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl tekstu)i
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście(znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
tekstu), i na ogółpoprawnie lub
popełniając nieliczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście(znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl tekstu), i
często popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście(znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
tekstu), i z trudnością, popełniając
liczne błędy:






wymienia wskazane informacje
dopasowuje wypowiadające się osoby do źródeł informacji, z których korzystają
dopasowuje wypowiedzi do zdań
odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
przeczytanym (określa główną myśl
tekstu, znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, oddziela fakty od
opinii) i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy:




MÓWIENIE

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa główną
myśl tekstu, znajduje w tekście
określone informacje, określa
kontekst wypowiedzi, oddziela fakty
od opinii)i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
oddziela fakty od opinii)i
popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, oddziela fakty od
opinii)i z trudnością, popełniając
liczne błędy:

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

pyta i odpowiada na niektóre
pytania dotyczące programów
telewizyjnych

krótko wypowiada się na temat
przyszłości telewizji

krótko wypowiada się na temat
rzetelności mediów

krótko wypowiada się na
wypowiada na tematy osobiste,
wykorzystując zdania
przydawkowe

krótko wypowiada się na temat
sztuki i artystów

krótko wypowiada się na temat
organizacji artystycznego
wydarzenia

udzielakrótkich odpowiedzi na
niektóre pytania dotyczące
zalet i wad różnych rozwiązań
(oglądanie programów online,
korzystanie z oraz e-booków
nad oraz ksiażek papierowych,

dopasowuje informacje do tekstów
rozróżnia fakty i opinie

poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji):

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych: (lub
popełniając nieliczne błędy
niezakłócające komunikacji):

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):















pyta i wyczerpująco
odpowiada na pytania
dotyczące programów
telewizyjnych
z łatwoścąi wypowiada się na
temat przyszłości telewizji
z łatwością wypowiada na
temat rzetelności mediów
z łatwością wypowiada na
tematy osobiste,
wykorzystując zdania
przydawkowe
z łatwością wypowiada się na
temat sztuki i artystów
z łatwością wypowiada się na
temat organizacji
artystycznego wydarzenia
udziela wyczerpujących
odpowiedzi na dwa pytania
dotyczące zalet i wad różnych
rozwiązań ( oglądanie








pyta i odpowiada na pytania
dotyczące programów
telewizyjnych
wypowiada się na temat
przyszłości telewizji
wypowiada się na temat
rzetelności mediów
wypowiada się na wypowiada na
tematy osobiste, wykorzystując
zdania przydawkowe
wypowiada się na temat sztuki i
artystów
wypowiada się na temat
organizacji artystycznego
wydarzenia
udziela odpowiedzi na pytania
dotyczące zalet i wad różnych
rozwiązań (oglądanie
programów online, korzystanie z
oraz e-booków nad oraz ksiażek
papierowych, udział w










pyta i częściowo odpowiada
na pytania dotyczące
programów telewizyjnych
wypowiada kilka zdań na
temat przyszłości telewizji
wypowiada kilka zdań na
temat rzetelności mediów
wypowiada kilka zdań na
tematy osobiste,
wykorzystując zdania
przydawkowe
wypowiada kilka zdań na
temat sztuki i artystów
wypowiada kilka zdań na
temat organizacji
artystycznego wydarzenia
udziela nierozwiniętych
odpowiedzi na pytania
dotyczące zalet i wad
różnych rozwiązań
(oglądanie programów





PISANIE

programów online,
korzystanie ze-booków oraz
ksiażek papierowych, udział w
programach typu talent
show), a także logicznie
uzasadnia swoje stanowisko i
podaje rozwinięte argumenty
na jego poparcie
z łatwością wypowiada na
temat popularnych
programów i osobowości
telewizyjnych
szczegółowo opisuje ilustrację
i udziela wyczerpujących
odpowiedzi na pytania
związane z jej tematyką




programach typu talent show)),
a także logicznie uzasadnia
swoje stanowisko i podaje
argumenty na jego poparcie
wypowiada się na temat
popularnych programów i
osobowości telewizyjnych
opisuje ilustrację i udziela
odpowiedzi na pytania związane
z jej tematyką




online, korzystanie z oraz ebooków nad oraz ksiażek
papierowych, udział w
programach typu talent
show)
wypowiada kilka zdańtemat
popularnych programów i
osobowości telewizyjnych
opisuje ilustrację i udziela
nierozwiniętych odpowiedzi
napytania związane z jej
tematyką




udział w programach typu
talent show)
krótko wypowiada na temat
popularnych programów i
osobowości telewizyjnych
krótko opisuje ilustrację i
udziela odpowiedzi naniektóre
pytania związane z jej tematyką

poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji)

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)











pisze spójny i logiczny wpis na
blogu na temat obejrzanego
programu telewizyjnego,
uwzględniając i szczegółowo
rozwijając podane kwestie, a
także wykorzystując
różnorodne zwroty
z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim



pisze w większości spójny i
logicznywpis na blogu na temat
obejrzanego programu
telewizyjnego, uwzględniając i
rozwijając podane kwestie a
także wykorzystując podane
zwroty
przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim





pisze miejscami niespójny i
nielogicznywpis na blogu na
temat obejrzanego
programu telewizyjnego,
częściowo uwzględniając i
rozwijając podane kwestie, a
także wykorzystując
niektóre zwroty
częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim



pisze w dużym stopniu
niespójny i chaotycznywpis na
blogu na temat obejrzanego
programu telewizyjnego,
uwzględniając niektóre podane
kwestie
przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

ROZWIJANIE
SAMODZIELNO
ŚCI








z łatwościąwspółpracuje w
grupie
z łatwościąrozumie teksty
zawierającego nieznane słowa
i zwroty
posiada rozwiniętą
świadomość językową
częstowykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie
błędów)
często stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)







współpracuje w grupie
rozumie teksty zawierającego
nieznane słowa i zwroty
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem
(poprawianie błędów)
stosuje strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu)








niekiedywspółpracuje w
grupie
częściowo rozumie teksty
zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada ograniczoną
świadomość językową
niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (poprawianie
błędów)
niekiedy stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)








z trudnościąwspółpracuje w
grupie
w niewielkim stopniu rozumie
teksty zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową
bardzo rzadko wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie błędów)
bardzo rzadko stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu)

2 FRIENDS AND FOES
OCENA BARDZO
DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

częściowo zna bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ŻYCIE
PRYWATNE (słownictwo związane
z członkami rodziny oraz
relacjami rodzinnymi; często
mylone wyrazy, słownictwo

słabo zna bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu ŻYCIE
PRYWATNE (słownictwo związane z
członkami rodziny oraz relacjami
rodzinnymi; często mylone wyrazy,
słownictwo związane z
zakończeniem znajomości; wyrażenia

Uczeń
ŚRODKI
JĘZYKOWE

Uczeń
SŁOWNICTWO

bardzodobrze zna bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ŻYCIE
PRYWATNE (słownictwo
związane z członkami rodziny oraz
relacjami rodzinnymi; często
mylone wyrazy, słownictwo

dobrze zna bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu ŻYCIE
PRYWATNE (słownictwo związane z
członkami rodziny oraz relacjami
rodzinnymi; często mylone wyrazy,
słownictwo związane z zakończeniem
znajomości; wyrażenia przyimkowe,

GRAMATYKA

związane z zakończeniem
znajomości; wyrażenia
przyimkowe, słownictwo związane
ze związkami, wyrazy
wieloznaczne) i poprawnie się nim
posługuje

słownictwo związane ze związkami,
wyrazy wieloznaczne)i na ogół
poprawnie się nim posługuje









ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE

bardzo dobrze zna określniki
all, every, most, some, any, no,
none; both, either, neither i, z
łatwością je rozróżniai potrafi
jepoprawnie stosować
bardzo dobrze zna zasady
tworzenia i użycia konstrukcji
czasów futurecontinuous i
futureperfectz łatwością je
rozróżniai potrafi je
poprawnie stosować
bardzo dobrze zna spójniki
because, since, as, because of,
rozrożnia je i potrafi je
poprawnie stosować

poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Tłumaczenie fragmentów zdań,
Transformacje zdań, Uzupełnianie
zdań, Układanie fragmentów zdań,
Dobieranie)





dobrze znaokreślniki all, every,
most, some, any, no, none; both,
either, neither, rozróżnia
jerozróżnia je i potrafi jena ogół
poprawnie stosować
dobrze zna zasady tworzenia i
użycia konstrukcji czasów
futurecontinuous i futureperfecti
potrafi jena ogół poprawnie
stosować
dobrze zna spójniki because,
since, as, because of, rozróżnia
je i potrafi jena ogół
poprawniestosować

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (Tłumaczenie
fragmentów zdań, Transformacje
zdań, Uzupełnianie zdań, Układanie
fragmentów zdań, Dobieranie)

związane z zakończeniem
znajomości; wyrażenia
przyimkowe, słownictwo
związane ze związkami, wyrazy
wieloznaczne)i się nim posługuje,
często popełniając błędy

częściowoznaokreślnikiall,
every, most, some, any, no,
none; both, either, neither
częściowo rozróżnia je, i
stosuje je, często
popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenia i użycia
konstrukcji czasów
futurecontinuous i
futureperfecti stosuje,
często popełniając błędy

częściowo zna spójniki
because, since, as, because
of, rozrożnia je i stosuje je,
często popełniając błędy

przyimkowe, słownictwo związane ze
związkami, wyrazy wieloznaczne)i się
nim posługuje, popełniając błędy

często popełniając błędy,
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego
/ bogatego zasobu środków
językowych (Tłumaczenie
fragmentów zdań, Transformacje
zdań, Uzupełnianie zdań,
Układanie fragmentów zdań,
Dobieranie)

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Tłumaczenie fragmentów zdań,
Transformacje zdań, Uzupełnianie
zdań, Układanie fragmentów zdań,
Dobieranie)







słabo zna określniki all, every,
most, some, any, no, none;
both, either, neither, z
trudnością rozróżnia je, i
stosuje je,popełniając liczne
błędy
słabo zna zasady tworzenia i
użycia konstrukcji czasów
futurecontinuous i
futureperfecti stosuje je,
popełniając liczne błędy
słabo zna spójniki because,
since, as, because of, z
trudnościąrozróżnia je i stosuje,
popełniając liczne błędy

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście(znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
określa główną myśl tekstu), i
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście(znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, określa główną myśl
tekstu), i na ogółpoprawnie lub
popełniając nieliczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
określa główną myśl tekstu), i
często popełniając błędy

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście(znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, określa główną myśl
tekstu), i z trudnością, popełniając
liczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
rozpoznaje związki pomiędzy
poszczególnymi częściami
tekstu)i popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, rozpoznaje związki
pomiędzy poszczególnymi częściami
tekstu)i z trudnością, popełniając
liczne błędy:


odpowiada na pytanie dotyczące przeczytanego tekstu

pisze pytania do podanych odpowiedzi

wskazuje informacje wymienione w tekście

dopasowuje zdania do luk w tekście
poprawnie stosując szeroki zakres
na ogół poprawnie stosując
słownictwa i struktur
zadowalający zakres słownictwa i
gramatycznych (lub popełniając
struktur gramatycznych (lub
sporadyczne błędy niezakłócające
popełniając nieliczne błędy
komunikacji):
niezakłócające komunikacji):

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):





stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

krótkorelacjonuje romantyczną
historię

pyta i odpowiada na niektóre


odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu

uzupełnia zdania na podstawie wysłuchanego tekstu

wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

dopasowuje zdania do wypowiedzi
rozumie niemal wszystkie
rozumie większość kluczowych
kluczowe informacje zawarte w
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
przeczytanym tekście (określa główną
główną myśl tekstu, znajduje w
myśl tekstu, znajduje w tekście
tekście określone informacje,
określone informacje, rozpoznaje
rozpoznaje związki pomiędzy
związki pomiędzy poszczególnymi
poszczególnymi częściami tekstu)i
częściami tekstu)i poprawnie lub
poprawnie lub popełniając
popełniając sporadyczne błędy:
sporadyczne błędy:

szczegółoworelacjonuje
romantyczną historię



relacjonuje romantyczną
historię

relacjonuje romantyczną
historię











PISANIE

pyta i wyczerpująco
odpowiada na pytania
dotyczące związków
z łatwością wypowiada się na
temat przyjaźni i kończenia
znajomości
z łatwością wypowiada się na
temat przyszłości znanych
sobie osób
z łatwością wypowiada na
temat przeczytanego
fragmentu tekstu literackiego
z łatwością wypowiada na
temat cytatów dotyczących
miłości
z łatwością odgrywa dialog
(bierze udział w rozmowie na
temat zorganizowania
przyjęcia urodzinowego), w
którym odnosi się do
podanych kwestii i
szczegółowo je rozwija
z łatwością wypowiada się na
temat znaczenia przyjaźni
z łatwościąprzekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim











pyta i odpowiada na pytania
dotyczące związków
wypowiada sięna temat
przyjaźni i kończenia znajomości
wypowiada się na temat
przyszłości znanych sobie osób
wypowiada się na temat
przeczytanego fragmentu tekstu
literackiego
wypowiada się na temat
cytatów dotyczących miłości
odgrywa dialog (bierze udział w
rozmowie na temat
zorganizowania przyjęcia
urodzinowego), w którym
odnosi się do podanych kwestii i
rozwija je
wypowiada się na temat
znaczenia przyjaźni
przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim












pyta i częściowo odpowiada
na pytania dotyczące
związków
wypowiada kilka zdańna
temat przyjaźni i kończenia
znajomości
wypowiada kilka zdań na
temat przyszłości znanych
sobie osób
wypowiada kilka zdańna
temat przeczytanego
fragmentu tekstu
literackiego
wypowiada kilka zdańna
temat cytatów dotyczących
miłości
odgrywa dialog (bierze
udział w rozmowie na temat
zorganizowania przyjęcia
urodzinowego), w którym
częściowo odnosi się do
podanych kwestii i je rozwija
wypowiada kilka zdań na
temat znaczenia przyjaźni
częściowoprzekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim










pytania dotyczące związków
krótko wypowiada sięna temat
przyjaźni i kończenia znajomości
krótko wypowiada się na temat
przyszłości znanych sobie osób
krótko wypowiada się na temat
przeczytanego fragmentu
tekstu literackiego
krótko wypowiada się na temat
cytatów dotyczących miłości
odgrywa dialog (bierze udział w
rozmowie na temat
zorganizowania przyjęcia
urodzinowego), w którym
odnosi się do niektórych
podanych kwestii
krótko wypowiada się na temat
znaczenia przyjaźni
przekazuje w języku angielskim
niektórepodane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji)

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

Z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)









pisze spójną i logiczna
rozprawkę, w której
przedstawia swoją opinię

pisze w większościspójną i
logiczna rozprawkę, w której
przedstawia swoją opinię temat

pisze miejscami niespójną i
nielogiczną rozprawkę, w
której przedstawia swoją

pisze w dużym stopniu
niespójną i chaotyczną
rozprawkę, w której



ROZWIJANIE
SAMODZIELNO
ŚCI







temat usamodzielniania się
przez młodzież od rodziców, w
której szczegółowo omawia
oba elementy tematu oraz
zachowuje właściwą formę i
styl wypowiedzi.
z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

z łatwościąwspółpracuje w
grupie
często wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (korzystanie z
tekstów kultury w języku
obcym), rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
z łatwością rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
posiada rozwiniętą
świadomość językową









usamodzielniania się przez
młodzież od rodziców, i omawia
oba elementy tematu oraz
zwykle zachowuje właściwą
formę i styl wypowiedzi.
przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim

współpracuje w grupie
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem
(korzystanie z tekstów kultury w
języku obcym), rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
rozumie tekst zawierający
nieznane słowa i zwroty
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową









opinię temat
usamodzielniania się przez
młodzież od rodziców, i
częściowoomawia oba
elementy tematu
orazczęściowozachowuje
właściwą formę i styl
wypowiedzi.
częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim
niekiedywspółpracuje w
grupie
niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (korzystanie z
tekstów kultury w języku
obcym), rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
częściowo rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
posiada ograniczoną
świadomość językową









przedstawia swoją opinię temat
usamodzielniania się przez
młodzież od rodziców, i omawia
niektóre elementy tematu
orazw niewielkim
stopniuzachowuje właściwą
formę i styl wypowiedzi
przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

z trudnościąwspółpracuje w
grupie
bardzo rzadko wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy nad
językiem (korzystanie z tekstów
kultury w języku obcym),
w niewielkim stopniu rozumie
tekst zawierający nieznane
słowa i zwroty
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową

3 WORK AND LEARN
OCENA BARDZO
DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

częściowo zna bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematówPRACA:
słownictwo związane z pracą i
zatrudnieniem, zawodami,
mobilnością zawodową, rynkiem
pracy, pracami dorywczymi,
danymi personalnymi;
słowotwórstwo
CZŁOWIEK:różnice
pokoleniowe
i się nim posługuje,często
popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenia konstrukcji zdań
względnych definiujących i
stosuje je, często
popełniając błędy

zna zasady tworzenia
konstrukcji zdań względnych
niedefiniujących i stosuje je,
często popełniając błędy

słabo zna bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie
tematówPRACA: słownictwo
związane z pracą i zatrudnieniem,
zawodami, mobilnością zawodową,
rynkiem pracy, pracami dorywczymi,
danymi personalnymi;
słowotwórstwo
CZŁOWIEK:różnice pokoleniowe
i się nim posługuje,popełniając
liczne błędy

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację): (Dobieranie,
Wybór wielokrotny, Uzupełnianie
streszczenia, Uzupełnianie luk,
Test luk otwartych, Tłumaczenie
zdań)

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Dobieranie, Wybór wielokrotny,
Uzupełnianie streszczenia,
Uzupełnianie luk, Test luk otwartych,
Tłumaczenie zdań)

Uczeń
Uczeń
SŁOWNICTWO

bardzodobrze zna bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematów
PRACA: słownictwo związane z
pracą i zatrudnieniem, zawodami,
mobilnością zawodową, rynkiem
pracy, pracami dorywczymi,
danymi personalnymi;
słowotwórstwo
CZŁOWIEK:różnice pokoleniowe
i poprawnie się nim posługuje

dobrze zna bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie
tematówPRACA: słownictwo
związane z pracą i zatrudnieniem,
zawodami, mobilnością zawodową,
rynkiem pracy, pracami dorywczymi,
danymi personalnymi; słowotwórstwo
CZŁOWIEK:różnice pokoleniowe
i na ogół poprawnie się nim
posługuje

GRAMATYKA





ŚRRODKI JĘZYKOWE



ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE

bardzo dobrze zna zasady
tworzenia konstrukcji zdań
względnych definiujących
i potrafi je poprawnie
stosować
bardzo dobrze zna zasady
tworzenia konstrukcji zdań
względnych niedefiniujących i
potrafi je poprawnie stosować

poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Dobieranie, Wybór wielokrotny,
Uzupełnianie streszczenia,
Uzupełnianie luk, Test luk
otwartych, Tłumaczenie zdań)



dobrze zna zasady tworzenia
konstrukcji zdań względnych
definiujących i potrafi je na ogół
poprawnie stosować
dobrze zna zasady tworzenia
konstrukcji zdań względnych
niedefiniujących i potrafi je na
ogół poprawnie stosować

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (Dobieranie,
Wybór wielokrotny, Uzupełnianie
streszczenia, Uzupełnianie luk, Test
luk otwartych, Tłumaczenie
zdań)zdań, Tłumaczenie zdań)





słabo zna zasady tworzenia
konstrukcji zdań względnych
definiujących i stosuje je,
popełniając liczne błędy
słabo zna zasady tworzenia
konstrukcji zdań względnych
niedefiniującychi stosuje je,
popełniając liczne błędy

SŁUCHANIE

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl tekstu)i
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:





CZYTANIE

UMIEJĘTNOŚCI

MÓWIENIE

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście(znajduje w
tekście określone informacje,
określa główną myśl tekstu), i
często popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście(znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
tekstu), i z trudnością, popełniając
liczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
oddziela fakty od opinii)i
popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, oddziela fakty od
opinii)i z trudnością, popełniając
liczne błędy:

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

pyta i odpowiada na niektóre
pytania dotyczące programów
wymiany studenckiej

krótko wypowiada się na temat
bycia liderem

wymienia wskazane informacje
dopasowuje wypowiedzi do zdań
odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
przeczytanym (określa główną myśl
tekstu, znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, oddziela fakty od
opinii) i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy:





rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście(znajduje w tekście określone
informacje, określa główną myśl
tekstu), i na ogółpoprawnie lub
popełniając nieliczne błędy:

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa główną
myśl tekstu, znajduje w tekście
określone informacje, określa
kontekst wypowiedzi, oddziela fakty
od opinii)i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy:

dopasowuje informacje do tekstów
wymienia wskazane informacje
rozróżnia fakty i opinie

poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji):

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych: (lub
popełniając nieliczne błędy
niezakłócające komunikacji):

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):







pyta i wyczerpująco
odpowiada na pytania
dotyczące programów
wymiany studenckiej

pyta i odpowiada na pytania
dotyczące programów wymiany
studenckiej

pyta i częściowo odpowiada
na pytania dotyczące
programów wymiany
studenckiej









PISANIE

z łatwoścą wypowiada się na
temat bycia liderem
z łatwością wypowiada na
temat różnic pokoleniowych
z łatwością wypowiada na
tematy osobiste,
wykorzystując zdania
względne
z łatwością wypowiada się na
temat rozmów o pracę
z łatwością wypowiada się na
temat zawodów i prac
dorywczych
szczegółowo opisuje ilustrację
i udziela wyczerpujących
odpowiedzi na pytania
związane z jej tematyką








wypowiada się na temat bycia
liderem
wypowiada się na temat różnic
pokoleniowych
wypowiada się na wypowiada na
tematy osobiste, wykorzystując
zdania względne
wypowiada się na temat
rozmów o pracę
wypowiada się na temat
zawodów i prac dorywczych
opisuje ilustrację i udziela
odpowiedzi na pytania związane
z jej tematyką









wypowiada kilka zdań na
temat bycia liderem
wypowiada kilka zdań na
temat różnic pokoleniowych
wypowiada kilka zdań na
tematy osobiste,
wykorzystując zdania
względne
wypowiada kilka zdań na
temat rozmów o pracę
wypowiada kilka zdań na
temat zawodów i prac
dorywczych
opisuje ilustrację i udziela
nierozwiniętych odpowiedzi
napytania związane z jej
tematyką







krótko wypowiada się na temat
różnic pokoleniowych
krótko wypowiada się na
wypowiada na tematy osobiste,
wykorzystując zdania względne
krótko wypowiada się na temat
rozmów o pracę
krótko wypowiada się na temat
zawodów i prac dorywczych
krótko opisuje ilustrację i
udziela odpowiedzi naniektóre
pytania związane z jej tematyką

poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji)

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)











pisze spójne i logiczne CV oraz
list motywacyjny,
uwzględniając i szczegółowo
rozwijając podane kwestie, a
także wykorzystując
różnorodne zwroty
z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim



pisze w większości spójne i
logiczneCV oraz list
motywacyjny, uwzględniając i
rozwijając podane kwestie a
także wykorzystując podane
zwroty
przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim



pisze miejscami niespójne i
nielogiczneCV oraz list
motywacyjny, częściowo
uwzględniając i rozwijając
podane kwestie, a także
wykorzystując niektóre
zwroty
częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim



pisze w dużym stopniu
niespójne i chaotyczneCV oraz
list motywacyjny, uwzględniając
niektóre podane kwestie
przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

ROZWIJANIE
SAMODZIELNO
ŚCI








z łatwościąwspółpracuje w
grupie
z łatwościąrozumie teksty
zawierającego nieznane słowa
i zwroty
posiada rozwiniętą
świadomość językową
częstowykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie
błędów)
często stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)







współpracuje w grupie
rozumie teksty zawierającego
nieznane słowa i zwroty
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem
(poprawianie błędów)
stosuje strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu)








niekiedywspółpracuje w
grupie
częściowo rozumie teksty
zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada ograniczoną
świadomość językową
niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (poprawianie
błędów)
niekiedy stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)








z trudnościąwspółpracuje w
grupie
w niewielkim stopniu rozumie
teksty zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową
bardzo rzadko wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie błędów)
bardzo rzadko stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu)

4 HEALTHY MIND, HEALTHY BODY
OCENA BARDZO
DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

częściowo zna bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ZDROWIE:
uzależnienia, zaburzenia
odżywiania, system opieki
zdrowotnej, pierwsza pomoc w
nagłych wypadkach, stan

słabo zna bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ZDROWIE: uzależnienia, zaburzenia
odżywiania, system opieki
zdrowotnej, pierwsza pomoc w
nagłych wypadkach, stan psychiczny
i fizyczny, emocje, wartości, zdrowie

Uczeń
Uczeń
ŚRODKI
JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

bardzodobrze znabardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ZDROWIE:
uzależnienia, zaburzenia
odżywiania, system opieki
zdrowotnej, pierwsza pomoc w
nagłych wypadkach, stan
psychiczny i fizyczny, emocje,

dobrze zna bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
ZDROWIE: uzależnienia, zaburzenia
odżywiania, system opieki
zdrowotnej, pierwsza pomoc w
nagłych wypadkach, stan psychiczny i
fizyczny, emocje, wartości, zdrowie

GRAMATYKA

wartości, zdrowie psychicznei
poprawnie się nim posługuje

psychicznei na ogół poprawnie się
nim posługuje





UMIEJĘTNOŚCI



bardzo dobrze zna zasady
tworzenia zdań w mowie
zależneji potrafi je poprawnie
stosować
bardzo dobrze zna zasady
tworzenia konstrukcji mowy
zależnej po wybranych
czasownikachi potrafi je
poprawnie stosować



dobrze zna zasady tworzenia
zdań w mowie zależnej i potrafi
jena ogół poprawnie stosować
dobrze zna zasady tworzenia
konstrukcji mowy zależnej po
wybranych czasownikachi
potrafi jena ogół poprawnie
stosować

psychiczny i fizyczny, emocje,
wartości, zdrowie psychiczne i się
nim posługuje, często
popełniając błędy
częściowo zna zasady
tworzenia konstrukcji mowy
zależnej po wybranych
czasownikach i stosuje je,
często popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenia i użycia
konstrukcji czasów
futurecontinuous i
futureperfecti stosuje,
często popełniając błędy

psychicznei się nim posługuje,
popełniając błędy





słabo zna zasady tworzenia
konstrukcji mowy zależnej po
wybranych czasownikach i
stosuje je,popełniając liczne
błędy
słabo zna zasady tworzenia i
użycia konstrukcji czasów
futurecontinuous i
futureperfecti stosuje je,
popełniając liczne błędy

ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE

poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Dobieranie, Uzupełnianie zdań,
Wybór wielokrotny, Uzupełnianie
streszczenia, Transformacje
fragmentów zdań, Układanie
fragmentów zdań, Tłumaczenie
zdań)

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (Dobieranie,
Uzupełnianie zdań, Wybór
wielokrotny, Uzupełnianie
streszczenia, Transformacje
fragmentów zdań, Układanie
fragmentów zdań, Tłumaczenie zdań)

często popełniając błędy,
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego
/ bogatego zasobu środków
językowych (Dobieranie,
Uzupełnianie zdań, Wybór
wielokrotny, Uzupełnianie
streszczenia, Transformacje
fragmentów zdań, Układanie
fragmentów zdań, Tłumaczenie
zdań)

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Dobieranie, Uzupełnianie zdań,
Wybór wielokrotny, Uzupełnianie
streszczenia, Transformacje
fragmentów zdań, Układanie
fragmentów zdań, Tłumaczenie
zdań)

SŁUCHANIE

rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście(znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
określa główną myśl tekstu), i
poprawnie lub popełniając

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście(znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, określa główną myśl
tekstu), i na ogółpoprawnie lub
popełniając nieliczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
określa główną myśl tekstu), i
często popełniając błędy

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście(znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, określa główną myśl
tekstu), i z trudnością, popełniając
liczne błędy:

sporadyczne błędy:

CZYTANIE

MÓWIENIE


odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu

uzupełnia zdania na podstawie wysłuchanego tekstu

uzupełnia streszczenie na podstawie wysłuchanego tekstu
rozumie niemal wszystkie
rozumie większość kluczowych
kluczowe informacje zawarte w
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
przeczytanym tekście (określa główną
główną myśl tekstu, znajduje w
myśl tekstu, znajduje w tekście
tekście określone informacje,
określone informacje, rozpoznaje
rozpoznaje związki pomiędzy
związki pomiędzy poszczególnymi
poszczególnymi częściami tekstu)i
częściami tekstu)i poprawnie lub
poprawnie lub popełniając
popełniając sporadyczne błędy:
sporadyczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
rozpoznaje związki pomiędzy
poszczególnymi częściami
tekstu)i popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, rozpoznaje związki
pomiędzy poszczególnymi częściami
tekstu)i z trudnością, popełniając
liczne błędy:


odpowiada na pytanie dotyczące przeczytanego tekstu

wskazuje informacje wymienione w tekście

dopasowuje zdania i wyrazy do luk w tekście

odróżnia fakty od opinii
poprawnie stosując szeroki zakres
na ogół poprawnie stosując
słownictwa i struktur
zadowalający zakres słownictwa i
gramatycznych (lub popełniając
struktur gramatycznych (lub
sporadyczne błędy niezakłócające
popełniając nieliczne błędy
komunikacji):
niezakłócające komunikacji):

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):





stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

krótko wypowiada sięna temat
uzależnień

krótko wypowiada się na temat
zaburzeń odżywiania

krótko wypowiada się na temat
systemu opieki zdrowotnej

krótko wypowiada się na temat
pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach

krótko wypowiada się na temat
dobrych nawyków związanych
ze zdrowiem fizycznym i






z łatwością wypowiada się na
temat uzależnień
z łatwością wypowiada się na
temat zaburzeń odżywiania
z łatwością wypowiada na
temat systemu opieki
zdrowotnej
z łatwością wypowiada na
temat pierwszej pomocy w
nagłych wypadkach
z łatwością wypowiada się na







wypowiada sięna temat
uzależnień
wypowiada się na temat
zaburzeń odżywiania
wypowiada się na temat
systemu opieki zdrowotnej
wypowiada się na temat
pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach
wypowiada się na temat
dobrych nawyków związanych






wypowiada kilka zdańna
temat uzależnień
wypowiada kilka zdań na
temat zaburzeń odżywiania
wypowiada kilka zdańna
temat systemu opieki
zdrowotnej
wypowiada kilka zdańna
temat pierwszej pomocy w
nagłych wypadkach
wypowiada kilka zdań na



PISANIE



ze zdrowiem fizycznym i
psychicznym i
przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim



temat dobrych nawyków
związanych ze zdrowiem
fizycznym i psychicznym
częściowoprzekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim



psychicznym
przekazuje w języku angielskim
niektórepodane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji)

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

Z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)



pisze spójny i logiczny list
formalny, w którym pyta o
szkolenie dotyczące zdrowych
diet dla młodych ludzi
zachowując właściwą formę i
styl wypowiedzi.
z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim



pisze w większościspójny i
logiczny list formalny, w którym
pyta o szkolenie dotyczące
zdrowych diet dla młodych ludzi
zachowując właściwą formę i
styl wypowiedzi.
przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim



pisze miejscami niespójny i
nielogiczny list formalny, w
którym pyta o szkolenie
dotyczące zdrowych diet dla
młodych ludzi zachowując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.
częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim



z łatwościąwspółpracuje w
grupie
często wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (korzystanie z
tekstów kultury w języku
obcym), rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
z łatwością rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i




współpracuje w grupie
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem
(korzystanie z tekstów kultury w
języku obcym), rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
rozumie tekst zawierający
nieznane słowa i zwroty
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową



niekiedywspółpracuje w
grupie
niekiedy wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (korzystanie z
tekstów kultury w języku
obcym), rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i
zwroty
częściowo rozumie tekst
zawierający nieznane słowa i





ROZWIJANIE
SAMODZIELNO
ŚCI

temat dobrych nawyków
związanych ze zdrowiem
fizycznym i psychicznym
z łatwościąprzekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim
























pisze w dużym stopniu
niespójny i chaotyczny list
formalny, w którym pyta o
szkolenie dotyczące zdrowych
diet dla młodych ludzi
zachowując właściwą formę i
styl wypowiedzi
przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

z trudnościąwspółpracuje w
grupie
bardzo rzadko wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy nad
językiem (korzystanie z tekstów
kultury w języku obcym),
w niewielkim stopniu rozumie
tekst zawierający nieznane
słowa i zwroty
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową



zwroty
posiada rozwiniętą
świadomość językową



zwroty
posiada ograniczoną
świadomość językową

5RULES AND REGULATIONS
OCENA BARDZO
DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

częściowo zna bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu PAŃSTWO I
SPOŁECZEŃSTWO (słownictwo
związane z przestępstwami i
przestępcami, zwroty z
czasownikiem, słownictwo
związane z cyberprzestępstwami,
przedrostki dodawane do
przymiotników, słownictwo
związane z systemem
sprawiedliwości) i się nim
posługuje,często popełniając
błędy

częściowo zna stopniowania
przymiotników i stosuje je,
często popełniając błędy

częściowo zna zasady

słabo zna bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO
(słownictwo związane z
przestępstwami i przestępcami,
zwroty z czasownikiem, słownictwo
związane z cyberprzestępstwami,
przedrostki dodawane do
przymiotników, słownictwo związane
z systemem sprawiedliwości) i się
nim posługuje,popełniając liczne
błędy

Uczeń

ŚRODKI JĘZYKOWE

Uczeń
SŁOWNICTWO

bardzodobrze zna bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu PAŃSTWO I
SPOŁECZEŃSTWO (słownictwo
związane z przestępstwami i
przestępcami, zwroty z
czasownikiem, słownictwo
związane z cyberprzestępstwami,
przedrostki dodawane do
przymiotników, słownictwo
związane z systemem
sprawiedliwości) i poprawnie się
nim posługuje

dobrze zna bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO
(słownictwo związane z
przestępstwami i przestępcami,
zwroty z czasownikiem, słownictwo
związane z cyberprzestępstwami,
przedrostki dodawane do
przymiotników, słownictwo związane
z systemem sprawiedliwości) i na
ogół poprawnie się nim posługuje

GRAMATYKA





bardzo dobrze zna zasady
tworzenia stopniowania
przymiotników i potrafi
jepoprawnie stosować



dobrze zna zasady stopniowania
przymiotników i potrafi jena
ogół poprawnie stosować
dobrze zna zasady stosowania




słabo zna zasady stopniowania
przymiotników i stosuje
je,popełniając liczne błędy
słabo zna zasady stosowania



ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

CZYTANIE

bardzo dobrze zna zasady
stosowania konstrukcji
porównawczych i potrafi je
poprawnie stosować

bardzo dobrze zna zasady
tworzenia pytań w różnych
czasach, pytań nie wprost i
pytań rozłącznych, z
łatwością rozróżnia je i potrafi
je stosować
poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Uzupełnianie zdań, Test luk
sterowany, Tłumaczenie
fragmentów zdań)
rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśli tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
określa intencje nadawcy, określa
kontekst wypowiedzi, rozróżnia
formalny i nieformalny styl
wypowiedzi)i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy:



konstrukcji porównawczych i
potrafi je na ogół poprawnie
stosować
dobrze zna zasady tworzenia
pytań w różnych czasach, pytań
nie wprost i pytań rozłącznych,
rozożnia je i potrafi je na ogół
poprawnie stosować



stosowania konstrukcji
porównawczych i stosuje je,
często popełniając błędy
częściowo zna zasady
tworzenia pytań w różnych
czasach, pytań nie wprost i
pytań rozłącznych,częściowo
rozróżnia je i stosuje je,
często popełniając błędy



konstrukcji porównawczych i
stosuje je, popełniając liczne
błędy
słabo zna zasady tworzenia
pytań w różnych czasach, pytań
nie wprost i pytań rozłącznych,
z trudnością rozróżnia je i
potrafi je stosować, popełniając
liczne błędy

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (Uzupełnianie
zdań, Test luk sterowany,
Tłumaczenie fragmentów zdań)

często popełniając błędy,
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego
/ bogatego zasobu środków
językowych (Uzupełnianie zdań,
Test luk sterowany, Tłumaczenie
fragmentów zdań)

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Uzupełnianie zdań, Test luk
sterowany, Tłumaczenie fragmentów
zdań)

rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście(określa główną myśli tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, określa intencje
nadawcy, określa kontekst
wypowiedzi, rozróżnia formalny i
nieformalny styl wypowiedzi) i na
ogółpoprawnie lub popełniając
nieliczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście(określa
główną myśli tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
określa intencje nadawcy, określa
kontekst wypowiedzi, rozróżnia
formalny i nieformalny styl
wypowiedzi), i często popełniając
błędy:

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście(określa główną myśli tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, określa intencje
nadawcy, określa kontekst
wypowiedzi, rozróżnia formalny i
nieformalny styl wypowiedzi), i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (znajduje w

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (znajduje w tekście określone


dopasowuje nagrania do zdjęć

zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości

odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu

układa informacje w kolejności zgodnej z wysłuchanym tekstem
rozumie niemal wszystkie
rozumie większość kluczowych
kluczowe informacje zawarte w
informacji zawartych w
przeczytanym (znajduje w tekście
przeczytanym tekście (znajduje w

określone informacje, określa
główną myśl poszczególnych części
tekstu) i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy:






MÓWIENIE

tekście określone informacje, określa
główną myśl poszczególnych części
tekstu)i poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy:

tekście określone informacje,
określa główną myśl
poszczególnych części tekstu)i
popełniając błędy:

informacje, określa główną myśl
poszczególnych części tekstu)i z
trudnością, popełniając liczne
błędy:

stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

pyta i opowiada na niektóre
pytania dotyczące ustroju
politycznego

krótko wypowiada się na temat
zaangażowania w politykę,
referendów oraz udziału w
wyborach

pyta i odpowiada na niektóre
pytania dotyczące łamania
zasad

krótko wypowiada się na temat
różnych wykroczeń i łamania
prawa

krótko opisuje polityków,
stosując konstrukcje
porównawcze

z trudnością wysuwa
przypuszczenia na temat
zdarzeń z przeszłości

krótko wypowiada się na temat
zwiazków i różnic kulturowych
między osobami pochodzącymi
z różnych krajów

krótko wypowiada się na temat

dopasowuje nagłówki do części tekstu
dopasowuje nagłówki do części tekstu
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe
zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości

poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji):

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych: (lub
popełniając nieliczne błędy
niezakłócające komunikacji):

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):















pyta i wyczerpująco opowiada
na pytania dotyczące ustroju
politycznego
z łatwością wypowiada się na
temat zaangażowania w
politykę, referendów oraz
udziału w wyborach
pyta i wyczerpująco
odpowiada na pytania
dotyczące łamania zasad
z łatwością wypowiada się na
temat różnych wykroczeń i
łamania prawa
szczegółowo opisuje
polityków, stosując
konstrukcje porównawcze
z łatwością wysuwa
przypuszczenia na temat
zdarzeń z przeszłości
z łatwością wypowiada się na
temat zwiazków i różnic
kulturowych między osobami
pochodzącymi z różnych













pyta i opowiada na pytania
dotyczące ustroju politycznego
wypowiada się na temat
zaangażowania w politykę,
referendów oraz udziału w
wyborach
pyta i odpowiada na pytania
dotyczące łamania zasad
wypowiada się na temat różnych
wykroczeń i łamania prawa
opisuje polityków, stosując
konstrukcje porównawcze
wysuwa przypuszczenia na
temat zdarzeń z przeszłości
wypowiada się na temat
zwiazków i różnic kulturowych
między osobami pochodzącymi z
różnych krajów
wypowiada się na temat
problemów w komunikacji
wynikacyjącymi z różnic
międzykulturowych
opisuje ilustrację i udziela











pyta i częściowo opowiada
na pytania dotyczące ustroju
politycznego
wypowiada kilka zdań na
temat zaangażowania w
politykę, referendów oraz
udziału w wyborach
pyta i częściowo odpowiada
na pytania dotyczące
łamania zasad
wypowiada kilka zdań na
temat różnych wykroczeń i
łamania prawa
opisuje polityków, stosując
konstrukcje porównawcze
wysuwa przypuszczenia na
temat zdarzeń z przeszłości
wypowiada kilka zdań na
temat zwiazków i różnic
kulturowych między
osobami pochodzącymi z
różnych krajów
wypowiada kilka zdań na

krajów
z łatwością wypowiada się na
temat problemów w
komunikacji wynikacyjącymi z
różnic międzykulturowych

szczegółowo opisuje ilustrację
i udziela wyczerpujących
odpowiedzi na pytania
związane z jej tematyką

z łatwościąwypowiada się na
temat kwestii związanych z
integracją europejską
poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji)


PISANIE







pisze spójny i logiczny wpis na
forum dotyczący stosunku
młodzieży do problemów
społecznych, w którym
uwzględnia i szczegółowo
rozwija podane kwestie, a
także
wykorzystujeróżnorodne
zwroty
piszespójny i logiczny list do
redakcji miejscowej gazety
dotyczący problemu
wandalizmu, w którym
szczegółowo omawia oba
elementy tematu oraz
zachowuje właściwą formę i
styl wypowiedzi
z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim



odpowiedzi na pytania związane
z jej tematyką
wypowiada się na temat kwestii
związanych z integracją
europejską





temat problemów w
komunikacji wynikacyjącymi
z różnic międzykulturowych
opisuje ilustrację i udziela
nierozwiniętych odpowiedzi
na pytania związane z jej
tematyką
wypowiada kilka zdań na
temat kwestii związanych z
integracją europejską




problemów w komunikacji
wynikacyjącymi z różnic
międzykulturowych
krótko opisuje ilustrację i
udziela odpowiedzi na niektóre
pytania związane z jej tematyką
krótko wypowiada się na temat
kwestii związanych z integracją
europejską

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)











pisze w większości spójny i
logiczny wpis na forum
dotyczący stosunku młodzieży
do problemów społecznych, w
którym uwzględnia i rozwija
podane kwestie, a także
wykorzystuje podane zwroty
pisze w większości spójny i
logiczny list do redakcji
miejscowej gazety dotyczący
problemu wandalizmu, w
którym omawia oba elementy
tematu oraz zwyklezachowuje
właściwą formę i styl
wypowiedzi
przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim





pisze miejscami niespójny i
nielogiczny wpis na forum
dotyczący stosunku
młodzieży do problemów
społecznych, w którym
uwzględnia i rozwija podane
kwestie, a także
wykorzystuje niektóre
podane zwroty
pisze miejscami niespójny i
nielogiczny list do redakcji
miejscowej gazety dotyczący
problemu wandalizmu, w
którym częściowo omawia
oba elementy tematu oraz
częściowozachowuje
właściwą formę i styl
wypowiedzi
częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku





pisze w dużym stopniu
niespójny i chaotyczny wpis na
forum dotyczący stosunku
młodzieży do problemów
społecznych, w którym
uwzględnia niektóre podane
kwestie
pisze w dużym stopniu
niespójny i chaotyczny list do
redakcji miejscowej gazety
dotyczący problemu
wandalizmu, w którym omawia
niektóre elementy tematu oraz
w niewielkim stopniu
zachowuje właściwą formę i styl
wypowiedzi
przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

ROZWIJANIE
SAMODZIELNO
ŚCI








z łatwościąwspółpracuje w
grupie
częstostosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu
z łatwościąrozumie teksty
zawierającego nieznane słowa
i zwroty
posiada rozwiniętą
świadomość językową
częstowykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie
błędów)







współpracuje w grupie
stosuje strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu
rozumie teksty zawierającego
nieznane słowa i zwroty
posiada dość rozwiniętą
świadomość językową
wykorzystuje techniki
samodzielnej pracy nad językiem
(poprawianie błędów)








polskim
niekiedywspółpracuje w
grupie
niekiedy stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)
częścioworozumie teksty
zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada ograniczoną
świadomość językową
niekiedywykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (poprawianie
błędów)







z trudnością współpracuje w
grupie
bardzo rzadko stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu)
w niewielkim stopniurozumie
teksty zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada bardzoograniczoną
świadomość językową
bardzo rzadkowykorzystuje
techniki samodzielnej pracy nad
językiem (poprawianie błędów)

6 ENVIRONMENTALLY FRIENDLY?
OCENA BARDZO
DOBRA

OCENA DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń

Uczeń

częściowo zna bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ŚWIAT
PRZYRODY (słownictwo związane
z zagrożeniami dla środowiska,
wyrazy często mylone,
słownictwo związane z ochroną
środowiska, zwroty z przyimkami,
zwroty czasownikowe, nazwy
zwierząt, słownictwo związane z
ochroną zagrożonych gatunków,
przewidywaniem przyszłości) i się
nim posługuje,często popełniając
błędy

słabo zna bardziej zaawansowane
słownictwo w tematu ŚWIAT
PRZYRODY (słownictwo związane z
zagrożeniami dla środowiska, wyrazy
często mylone, słownictwo związane
z ochroną środowiska, zwroty z
przyimkami, zwroty czasownikowe,
nazwy zwierząt, słownictwo
związane z ochroną zagrożonych
gatunków,
przewidywaniemprzyszłości) i się nim
posługuje,popełniając liczne błędy

Uczeń
Uczeń

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

bardzodobrze zna bardziej
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu ŚWIAT PRZYRODY
(słownictwo związane z
zagrożeniami dla środowiska,
wyrazy często mylone, słownictwo
związane z ochroną środowiska,
zwroty z przyimkami, zwroty
czasownikowe, nazwy zwierząt,
słownictwo związane z ochroną
zagrożonych gatunków,
przewidywaniem przyszłości) i
poprawnie się nim posługuje

dobrze zna bardziej zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu ŚWIAT
PRZYRODY (słownictwo związane z
zagrożeniami dla środowiska, wyrazy
często mylone, słownictwo związane
z ochroną środowiska, zwroty z
przyimkami, zwroty czasownikowe,
nazwy zwierząt, słownictwo związane
z ochroną zagrożonych gatunków,
przewidywaniem przyszłości) i na
ogół poprawnie się nim posługuje

GRAMATYKA





bardzo dobrze zna tworzenia
trzeciego okresu
warunkowego i potrafi
gopoprawnie stosować
bardzo dobrze zna zasady
tworzenia mieszanych
okresów warunkowych i
potrafi je poprawnie stosować





dobrze zna zasady tworzenia
trzeciego okresu warunkowego i
potrafi gona ogółpoprawnie
stosować
dobrze zna zasady tworzenia
mieszanych okresów
warunkowych i potrafi jena
ogółpoprawnie stosować



ZADANIA NA
ŚRODKI
JĘZYKOWE

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

CZYTANIE

poprawnie lub popełniając
sporadyczne błędy rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Minidialogi, Tłumaczenie
fragmentów zdań,Słowotwórstwo)
rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
rozróżnia formalny i nieformalny
styl wypowiedzi)i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy:

na ogół poprawnie lub popełniając
nieliczne błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w miarę
rozwiniętego / bogatego zasobu
środków językowych (Minidialogi,
Tłumaczenie fragmentów
zdań,Słowotwórstwo)
rozumie większość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście(określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, rozróżnia formalny i
nieformalny styl wypowiedzi), i na
ogółpoprawnie lub popełniając
nieliczne błędy:


dobiera tematy do osób

zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości

odpowiada na pytanie dotyczące usłyszanego tekstu

dopasowuje zdania do wypowiedzi

streszcza usłyszaną wypowiedź

wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

uzupełnia zdania właściwymi wyrazami
rozumie niemal wszystkie
rozumie większość kluczowych
kluczowe informacje zawarte w
informacji zawartych w
przeczytanym (znajduje w tekście
przeczytanym tekście (znajduje w



częściowo zna zasady
tworzenia trzeciego okresu
warunkowego i potrafi go
stosować, często
popełniając błędy

częściowo zna zasady
tworzenia mieszanych
okresów warunkowych i
potrafi je stosować, często
popełniając błędy
często popełniając błędy,
rozwiązuje zadania sprawdzające
znajomość w miarę rozwiniętego
/ bogatego zasobu środków
językowych (Minidialogi,
Tłumaczenie fragmentów
zdań,Słowotwórstwo)
rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście(określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje,
określa kontekst wypowiedzi,
rozróżnia formalny i nieformalny
styl wypowiedzi), i często
popełniając błędy



rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (znajduje w

rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w przeczytanym
tekście (znajduje w tekście określone



słabo zna zasady tworzenia
trzeciego okresu warunkowegoi
potrafi go stosować,
popełniając liczne błędy
słabo zna zasady tworzenia
mieszanych okresów
warunkowychi potrafi je
stosować, popełniając liczne
błędy

popełniając liczne błędy, rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego / bogatego
zasobu środków językowych
(Minidialogi, Tłumaczenie
fragmentów zdań,Słowotwórstwo)
rozumie niektóre kluczowe
informacje zawarte w wysłuchanym
tekście(określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje, określa kontekst
wypowiedzi, rozróżnia formalny i
nieformalny styl wypowiedzi), i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

określone informacje, określa
główną myśl tekstu) i poprawnie
lub popełniając sporadyczne
błędy:

MÓWIENIE

tekście określone informacje,
określa główną myśl tekstu)i
popełniając błędy:

informacje, określa główną myśl
tekstu)i z trudnością, popełniając
liczne błędy:


dopasowuje informacje do tekstów

uzupełnia zdania właściwymi informacjami
poprawnie stosując szeroki zakres
na ogół poprawnie stosując
słownictwa i struktur
zadowalający zakres słownictwa i
gramatycznych (lub popełniając
struktur gramatycznych: (lub
sporadyczne błędy niezakłócające
popełniając nieliczne błędy
komunikacji):
niezakłócające komunikacji):

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych: (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację):





stosując bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych:
(i z trudnością, popełniając liczne
błędy znacznie zakłócające
komunikację):

krótko wypowiada się na temat
zagrożeń dla środowiska
naturalnego

krótko wypowiada się na temat
zmian klimatycznych i ich wpływ
na życie człowieka

pyta i odpowiada na niektóre
pytania dotyczące swoich
preferencji

z trudnością wysuwa hipotezy
dotyczące zdarzeń z przeszlości

krótko wypowiada się na temat
zagrożonych gatunków zwierząt

z trudnością odgrywa dialog na
temat problemów związanych z
komunikacją miejską

udziela odpowiedzi na temat
kwestii dotyczących
ekologicznego stylu życia

krótko wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego: dokonuje
wyboru zdjęcia do prezentacjina
temat zanieczyszczenia rzek i
mórz oraz udziela krótkich
odpowiedzi naniektórepytania

z trudnościąprzekazuje w języku










z łatwością wypowiada się na
temat zagrożeń dla
środowiska naturalnego
z łatwością wypowiada się na
temat zmian klimatycznych i
ich wpływ na życie człowieka
pyta i wyczerpująco
odpowiada na pytania
dotyczące swoich preferencji
z łatwością wysuwa hipotezy
dotyczące zdarzeń z
przeszlości
z łatwością wypowiada się na
temat zagrożonych gatunków
zwierząt
z łatwością odgrywa dialog na
temat problemów związanych
z komunikacją miejską
z łatwością udziela
odpowiedzi na temat kwestii
dotyczących ekologicznego
stylu życia
z łatwością wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego: dokonuje
wyboru zdjęcia do prezentacji

tekście określone informacje, określa
główną myśl tekstu)i poprawnie lub
popełniając sporadyczne błędy:










wypowiada się na temat
zagrożeń dla środowiska
naturalnego
wypowiada się na temat zmian
klimatycznych i ich wpływ na
życie człowieka
pyta i odpowiada na pytania
dotyczące swoich preferencji
opisuje wysuwa hipotezy
dotyczące zdarzeń z przeszlości
wypowiada się na temat
zagrożonych gatunków zwierząt
odgrywa dialog na temat
problemów związanych z
komunikacją miejską
udziela odpowiedzi na temat
kwestii dotyczących
ekologicznego stylu życia
wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru zdjęcia do
prezentacji i go uzasadnia na
temat zanieczyszczenia rzek i
mórz oraz udziela
wyczerpujących odpowiedzi na
dwa pytania, a także logicznie










wypowiada kilka zdań na
temat zagrożeń dla
środowiska naturalnego
wypowiada kilka zdań na
temat zmian klimatycznych i
ich wpływ na życie człowieka
pyta i częściowo odpowiada
na pytania dotyczące swoich
preferencji
wysuwa hipotezy dotyczące
zdarzeń z przeszlości
wypowiada kilka zdań na
temat zagrożonych
gatunków zwierząt
odgrywa dialog na temat
problemów związanych z
komunikacją miejską
udziela częściowych
odpowiedzi na temat kwestii
dotyczących ekologicznego
stylu życia
wypowiada się na podstawie
materiału stymulującego:
dokonuje wyboru zdjęcia do
prezentacjina temat
zanieczyszczenia rzek i mórz

PISANIE

na temat zanieczyszczenia
rzek i mórz i szczegółowo
gouzasadnia oraz udziela
odpowiedzi na dwa pytania, a
także logicznie uzasadnia
swoje stanowisko i podaje
rozwinięte argumenty na jego
poparcie

przekazuje w języku
angielskim podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim
poprawnie stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub popełniając
sporadyczne błędy niezakłócające
komunikacji)




ROZWIJANIE
SAMODZIELNO
ŚCI






uzasadnia swoje stanowisko i
podaje argumenty na jego
poparcie
przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim



i częściowo gouzasadnia
oraz udziela
nierozwiniętychodpowiedzi
na dwa pytania
przekazuje w języku
angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim

angielskim podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

na ogół poprawnie stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (popełniając
nieliczne błędy niezakłócające
komunikacji)

stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (i często
popełniając błędy zakłócające
komunikację)

Z trudnością stosując bardzo
ograniczony zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (i
popełniając liczne błędy znacznie
zakłócające komunikację)

pisze spójny i logiczny list
do redakcji lokalnej gazety na
temat braku zaangażowania
młodych ludzi w akcje na rzecz
ochrony środowiska,w którym
szczegółowo omawia oba
elementy tematu oraz
zachowuje właściwą formę i
styl wypowiedzi.
z łatwością przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim



pisze w większości spójny i
logiczny list do redakcji lokalnej
gazety na temat braku
zaangażowania młodych ludzi w
akcje na rzecz ochrony
środowiska, w którym
omawia oba elementy tematu
oraz zwykle zachowuje właściwą
formę i styl wypowiedzi
przekazuje w języku angielskim
podane w zadaniu informacje
sformułowane w języku polskim





pisze w dużym stopniu
niespójny i chaotyczny list do
redakcji lokalnej gazety na
temat braku zaangażowania
młodych ludzi w akcje na rzecz
ochrony środowiska, w którym
omawia niektóre elementy
tematu oraz w niewielkim
stopniu zachowuje właściwą
formę i styl wypowiedzi



przekazuje w języku angielskim
niektóre podane w zadaniu
informacje sformułowane w
języku polskim

z łatwościąwspółpracuje w
grupie
częstostosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)




współpracuje w grupie
stosuje strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu)
rozumie teksty zawierającego
nieznane słowa i zwroty





z trudnościąwspółpracuje w
grupie
bardzo rzadko stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu)
w niewielkim stopniu rozumie









pisze miejscami niespójny i
nielogiczny list do redakcji
lokalnej gazety na temat
braku zaangażowania
młodych ludzi w akcje na
rzecz ochrony środowiska,w
którym częściowo omawia
oba elementy tematu oraz
częściowo zachowuje
właściwą formę i styl
wypowiedzi
częściowo przekazuje w
języku angielskim podane w
zadaniu informacje
sformułowane w języku
polskim
niekiedywspółpracuje w
grupie
niekiedy stosuje strategie
komunikacyjne (domyślanie
się znaczenia wyrazów z
kontekstu)








z łatwościąrozumie teksty
zawierającego nieznane słowa
i zwroty
posiada rozwiniętą
świadomość językową
częstokorzysta ze źródeł
informacji w języku obcym




posiada dośćrozwiniętą
świadomość językową
korzysta ze źródeł informacji w
języku obcym





częściowo rozumie teksty
zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada ograniczoną
świadomość językową
niekiedy korzysta ze źródeł
informacji w języku obcym




teksty zawierającego nieznane
słowa i zwroty
posiada bardzo ograniczoną
świadomość językową
bardzo rzadko korzysta ze
źródeł informacji w języku
obcym

7GOOD FOOD GUIDE

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICT
WO

GRAMATYK
A

OCENA BARDZO
DOBRA

OCENA DOBRA

Uczeń bardzo dobrzezna
zaawansowane i zróżnicowane
słownictwo w zakresie tematu
ŻYWIENIEoraz poprawnie i
swobodnie się nim posługuje:

Uczeń dobrzezna zaawansowane i
zróżnicowane słownictwo w zakresie
tematu ŻYWIENIEi w większości
poprawnie się nim posługuje.

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń częściowo zna
Uczeń słabo zna zaawansowane
zaawansowane słownictwo w
słownictwo w zakresie tematu
zakresie tematu ŻYWIENIE i na
ŻYWIENIEoraz ma trudności z
ogół poprawnie się nim
poprawnym jego zastosowaniem,
posługuje, często stosując słowa i bardzo często stosując słowa i
zwroty o wysokim stopniu
zwroty o wysokim stopniu
pospolitości:
pospolitości:

słownictwo i zwroty służące do opisywania potraw oraz zwyczajów i preferencji kulinarnych

przymiotniki złożone służące do opisu restauracji i stylów gotowania

słownictwo związane z problemem głodu i niedożywienia

słownictwo związane z problemem marnowania żywności
wyrażenia przyimkowe: stosowanie przyimków po czasownikach
Uczeń bardzo dobrzezna zasady
Uczeń dobrzezna zasady tworzenia
Uczeńczęściowo znazasady
Uczeń słabo zna zasady tworzenia
tworzenia poniższych zagadnień
poniższych zagadnień gramatycznych tworzenia poniższych zagadnień
poniższych zagadnień
gramatycznych i poprawnieje
i potrafi je w większościpoprawnie
gramatycznych i używa ich,
gramatycznych oraz ma trudności
stosuje:
stosować, popełniając nieliczne
popełniającdośćliczne błędy.
z poprawnym ich zastosowaniem i
błędy.
popełnia bardzo liczne błędy.

wyrazy służące do określania ilości

rzeczowniki niepoliczalne

użycie czasowników modalnych i półmodalnych do opisywania umiejętności i wyrażania konieczności lub obowiązku w odniesieniu do
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości

użyciecould vs. be able to
zwroty służące do wyrażania umiejętności, konieczności lub obowiązku i przyzwolenia: manage, be (in) capable of, force, make, let etc.

ZADANIA
NA ŚRODKI
JĘZYKOWE

Uczeńpoprawnie rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
bogategozasobu środków
językowych:





SŁUCHANIE

UMIEJĘTNOŚCI

CZYTANIE

MÓWIENIE

Uczeńpoprawnie rozwiązuje
zdecydowaną większość zadań
sprawdzających znajomość bogatego
zasobu środków językowych:

Uczeń na ogół poprawnie
rozwiązuje znacznączęść zadań
sprawdzających znajomość
bogategozasobu środków
językowych:

Popełniając liczne błędy językowe,
uczeń z trudnością rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
bogategozasobu środków
językowych:

Uczeń rozumieczęść kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście(określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy; określa
kontekst wypowiedzi; rozróżnia
formalny i nieformalny styl
wypowiedzi) i często popełniając
błędy:

Uczeń rozumie tylkoczęść
kluczowych informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje; określa
intencje nadawcy; określa kontekst
wypowiedzi; rozróżnia formalny i
nieformalny styl wypowiedzi)i z
trudnością, popełniając liczne błędy:

Tłumaczenie fragmentów zdań
Transformacje zdań
Układanie fragmentów zdań
Słowotwórstwo

Uczeń rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście(określa
główną myśl tekstu, znajduje w
tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy; określa
kontekst wypowiedzi; rozróżnia
formalny i nieformalny styl
wypowiedzi)i poprawnie:

Uczeń rozumie
zdecydowanąwiększość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście(określa główną myśl tekstu,
znajduje w tekście określone
informacje; określa intencje
nadawcy; określa kontekst
wypowiedzi; rozróżnia formalny i
nieformalny styl wypowiedzi) i
popełniając nieliczne błędy:


wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu

zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości

poprawia błędy na podstawie wysłuchanego streszczenia
Uczeń rozumie niemal wszystkie
Uczeń rozumie zdecydowaną
Uczeń rozumie znacznączęść
kluczowe informacje zawarte w
większość kluczowych informacji
kluczowych informacji zawartych
przeczytanym tekście (określa
zawartych w przeczytanym tekście
w przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
(określa główną myśl tekstu; znajduje główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
w tekście określone informacje;
tekście określone informacje;
oddziela fakty od opinii)i
oddziela fakty od opinii) i
oddziela fakty od opinii) i często
poprawnie:
popełniając nieliczne błędy:
popełniając błędy:

odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu

zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości
Stosując bogaty zakressłownictwa
Popełniając nieliczne błędy
istruktur gramatycznychna
niezakłócające
poziomie zaawansowanym, uczeń
komunikacjiistosującbogaty
konstruuje poprawne pod
zakressłownictwa i struktur
względem językowym wypowiedzi
gramatycznych nazaawansowanym

Popełniając dość liczne błędy, w
tymczasami błędyzakłócające
komunikację i stosując
zadowalający zakres o
słownictwa i struktur

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
oddziela fakty od opinii) i z
trudnością, popełniając liczne
błędy:

Popełniając liczne błędy, w tym
błędy zakłócające komunikację, oraz
stosując ograniczony zakres
słownictwa i struktur gramatycznych
nazaawansowanym poziomie,

ustne:

poziomie uczeń:




PISANIE

szczegółowoopisuje swoje obecne i przeszłe preferencje kulinarne
szczegółowo opisuje swoje preferencje dotyczące lokali
gastronomicznych

swobodnie wypowiada się na temat umiejętności gotowania

swobodniewypowiada się na tematy problemu głodu i
niedożywienia

swobodnie wypowiada się na temat kwestii marnowania żywności

swobodnie tworzy logiczną i wieloaspektową wypowiedź (na
temat kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w
społeczeństwie, diety wegetariańskiej i wegańskiej, zakazu
sprzedawania niezdrowych przekąsek w szkołach, propozycji
wprowadzenia lekcji gotowania w szkołach) zawierającą wstęp,
rozwinięcie i zakończenie, w której podaje rozwinięte argumenty
na poparcie swojego stanowiska

swobodnie wypowiada się na temat sensowności stosowania diet
i zmiany nawyków żywieniowych
Uczeń bardzodobrze zna zasady
Uczeń dobrze zna zasady dotyczące
dotyczące pisania rozprawki za i
pisania rozprawki za i przeciw.
przeciw i konstruuje poprawne pod Posługując się bogatym zakresem
względem językowym wypowiedzi
słownictwa i struktur gramatycznych
pisemne. Posługując się bogatym
na zaawansowanym poziomie oraz
zakresem słownictwa i struktur
popełniającnieliczne błędy
gramatycznych na zaawansowanym niezakłócające komunikacji:
poziomie:




pisze rozprawkę, w której przedstawia zalety i wady stołowania się w
tzw. fast foodach, podając rozwinięte argumenty i różnorodne
przykłady
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w
języku polskim
z łatwością redaguje wpis na blogu dotyczący marnowania żywności w
Polsce

gramatycznych
uczeń:
nazaawansowanym poziomie,
uczeń:

opisuje swoje obecne i przeszłe preferencje kulinarne

opisuje swoje preferencje dotyczące lokali gastronomicznych

wypowiada się na temat umiejętności gotowania

wypowiada się na tematy problemu głodu i niedożywienia

wypowiada się na temat kwestii marnowania żywności

tworzy logiczną wypowiedź (na temat kształtowania zdrowych
nawyków żywieniowych w społeczeństwie, diety
wegetariańskiej i wegańskiej, zakazu sprzedawania niezdrowych
przekąsek w szkołach, propozycji wprowadzenia lekcji
gotowania w szkołach) zawierającą wstęp, rozwinięcie i
zakończenie, w której podaje argumenty na poparcie swojego
stanowiska

swobodnie wypowiada się na temat sensowności stosowania
diet i zmiany nawyków żywieniowych

Uczeń zna część zasad
dotyczących pisania rozprawki za
i przeciw. Popełniając dość liczne
błędy, w tymczasami
błędyzakłócające komunikację, i
stosując zadowalający zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych na
zaawansowanym poziomie:




Uczeń słabo zna zasady dotyczące
pisania rozprawki za i przeciw.
Popełniając liczne błędy, w tym
błędy zakłócające komunikację, i
stosując ograniczony zakres
zaawansowanego słownictwa i
struktur gramatycznych,
z trudnością:

pisze rozprawkę, w której przedstawia zalety i wady stołowania się w
tzw. fast foodach, podając argumenty i przykłady
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku
polskim
redaguje wpis na blogu dotyczący marnowania żywności w Polsce

ROZWIJANIE
SAMODZIELN
OŚCI

Uczeń:







bardzo swobodniei
regularnie wykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np.
poprawianie błędów;
prowadzenie notatek;
korzystanie ze słownika)
bardzo
aktywniewspółdziała w
grupie
bardzo często i z dużą
łatwościąstosuje
strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu;
rozumienie tekstu
zawierającego nieznane
słowa i zwroty)
posiada bardzo
rozwiniętąświadomość
językową

Uczeń:







swobodnie i
regularniewykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (np.
poprawianie błędów;
prowadzenie notatek;
korzystanie ze słownika)
aktywnie współdziała w
grupie
często i z łatwościąstosuje
strategie komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu;
rozumienie tekstu
zawierającego nieznane
słowa i zwroty)
posiada rozwiniętą
świadomość językową

Uczeń:







dość
częstowykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np.
poprawianie błędów;
prowadzenie notatek;
korzystanie ze
słownika)
w miarę aktywnie
współdziała w grupie
dość częstostosuje
strategie
komunikacyjne
(domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu; rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i
zwroty)
posiada dość
rozwiniętą świadomość
językową

Uczeń:







niekiedywykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np.
poprawianie błędów;
prowadzenie notatek;
korzystanie ze słownika)
z trudnościąwspółdziała w
grupie
w niewielkim
stopniustosuje strategie
komunikacyjne
(domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu;
rozumienie tekstu
zawierającego nieznane
słowa i zwroty)
posiada ograniczoną
świadomość językową

ŚRODKI JĘZYKOWE

8 HOW THINGS WORK

SŁOWNICT
WO

OCENA BARDZO
DOBRA

OCENA DOBRA

Uczeń bardzo dobrzezna
zaawansowane i zróżnicowane
słownictwo w zakresie tematu
NAUKA I TECHNIKA oraz
poprawnie i swobodnie się nim
posługuje:

Uczeń dobrzezna zaawansowane i
zróżnicowane słownictwo w zakresie
tematu NAUKA I TECHNIKA i w
większości poprawnie się nim
posługuje.







OCENA
DOSTATECZNA

Uczeń częściowo zna
zaawansowane słownictwo w
zakresie tematu NAUKA I
TECHNIKA i na ogół
poprawnie się nim posługuje,
często stosując słowa i zwroty o
wysokim stopniu pospolitości:
słownictwo związane z korzystaniem z urządzeń technicznych i instrukcjami obsługi
czasowniki złożone
słownictwo związane z urządzeniami gospodarstwa domowego, wynalazkami i nowymi technologiami;
przyrostki stosowane do tworzenia rzeczowników, czasowników, przymiotników i przysłówków
słownictwo związane z teoriami i badaniami naukowymi

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń słabo zna zaawansowane
słownictwo w zakresie tematu
NAUKA I TECHNIKA oraz ma
trudności z poprawnym jego
zastosowaniem, bardzo często
stosując słowa i zwroty o wysokim
stopniu pospolitości:




GRAMATYK
A

ZADANIA
NA ŚRODKI
JĘZYKOWE

Uczeń bardzo dobrzezna zasady
tworzenia poniższych zagadnień
gramatycznych i poprawnieje
stosuje:

UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń dobrzezna zasady tworzenia
poniższych zagadnień gramatycznych
i potrafi je w większościpoprawnie
stosować, popełniając nieliczne
błędy:


użycie strony biernej

konstrukcje czasownikowe w stronie biernej

konstrukcje bezosobowe w stronie biernej

konstrukcjehave / get sth done i need doing
Uczeńpoprawnie rozwiązuje
Uczeńpoprawnie rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
zdecydowaną większość zadań
bogategozasobu środków
sprawdzających znajomość bogatego
językowych:
zasobu środków językowych:





SŁUCHANIE

zwroty służące do opisywania faktów i opinii
używanie tzw. falsefriends (wyrazów o podobnym brzmieniu w języku polskim i angielskim, ale o innym znaczeniu)

Uczeń słabo zna zasady tworzenia
poniższych zagadnień
gramatycznych oraz ma trudności
z poprawnym ich zastosowaniem i
popełnia bardzoliczne błędy.

Uczeń na ogół poprawnie
rozwiązuje znacznączęść zadań
sprawdzających znajomość
bogategozasobu środków
językowych:

Popełniając liczne błędy językowe,
uczeń z trudnością rozwiązuje
zadania sprawdzające znajomość
bogategozasobu środków
językowych:

Uczeń rozumieczęść kluczowych
informacji zawartych w
wysłuchanym tekście(określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy) i
często popełniając błędy:

Uczeń rozumie tylkoczęść
kluczowych informacji zawartych w
wysłuchanym tekście (określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje; określa
intencje nadawcy) i z trudnością,
popełniając liczne błędy:

Transformacje zdań
Tłumaczenie fragmentów zdań
Test luk
Układanie fragmentów zdań

Uczeń rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
wysłuchanym tekście(określa
główną myśl tekstu; znajduje w
tekście określone informacje;
określa intencje nadawcy)i
poprawnie:




Uczeńczęściowo znazasady
tworzenia poniższych zagadnień
gramatycznych i używa ich,
popełniającdośćliczne błędy:

Uczeń rozumie
zdecydowanąwiększość kluczowych
informacji zawartych w wysłuchanym
tekście(określa główną myśl tekstu;
znajduje w tekście określone
informacje; określa intencje
nadawcy) i popełniając nieliczne
błędy:

wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe
odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości

CZYTANIE

MÓWIENIE

Uczeń rozumie niemal wszystkie
kluczowe informacje zawarte w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; określa główną
myśl poszczególnych części tekstu;
określa intencje autora tekstu;
oddziela fakty od opinii)i
poprawnie:

Uczeń rozumie zdecydowaną
większość kluczowych informacji
zawartych w przeczytanym tekście
(określa główną myśl tekstu; określa
główną myśl poszczególnych części
tekstu; określa intencje autora tekstu;
oddziela fakty od opinii) i
popełniając nieliczne błędy:


zaznacza właściwą odpowiedź spośród podanych możliwości

dopasowuje nagłówki do akapitów

wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe
Stosując bogaty zakressłownictwa
Popełniając nieliczne błędy
istruktur gramatycznychna
niezakłócające komunikacjiistosując
poziomie zaawansowanym, uczeń
bogaty zakressłownictwa i struktur
konstruuje poprawne pod
gramatycznych nazaawansowanym
względem językowym wypowiedzi
poziomie,
ustne:
uczeń:











szczegółowo opisuje urządzenia techniczne
szczegółowo opisuje kryteria, którymi kierują się osoby kupujące
nowe urządzenia
obszernie relacjonuje sytuację, w której ktoś wpadł na
innowacyjny pomysł
swobodnie spekuluje na temat przyszłych wynalazków
obszernie relacjonuje sytuację, w której musiał poradzić sobie z
problemem technicznym
szczegółowo opisuje teorie naukowe i odkrycia
swobodnie wypowiada się na temat możliwości i ograniczeń
związanych z badaniami naukowymi
z łatwością odgrywa dialog: bierze udział w rozmowie ze
sprzedawcą sklepu ze sprzętem elektronicznym, w której odnosi
się do podanych kwestii i szczegółowo je rozwija
z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku polskim

Uczeń rozumie część kluczowych
informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; określa
główną myśl poszczególnych
części tekstu; określa intencje
autora tekstu; oddziela fakty od
opinii) i często popełniając
błędy:

Uczeń rozumie tylkoczęść
kluczowych informacji zawartych w
przeczytanym tekście (określa
główną myśl tekstu; określa główną
myśl poszczególnych części tekstu;
określa intencje autora tekstu;
oddziela fakty od opinii) i z
trudnością, popełniając liczne
błędy:

Popełniając dość liczne błędy, w
Popełniając liczne błędy, w tym
tym czasami błędyzakłócające
błędy zakłócające komunikację, oraz
komunikację, i stosując
stosując ograniczony zakres
zadowalający zakres o
słownictwa i struktur gramatycznych
słownictwa i struktur
nazaawansowanym poziomie,
gramatycznych
uczeń:
nazaawansowanym poziomie,
uczeń:

opisuje urządzenia techniczne

opisuje kryteria, którymi kierują się osoby kupujące nowe
urządzenia

relacjonuje sytuację, w której ktoś wpadł na innowacyjny
pomysł

spekuluje na temat przyszłych wynalazków

relacjonuje sytuację, w której musiał poradzić sobie z
problemem technicznym

opisuje teorie naukowe i odkrycia

wypowiada się na temat możliwości i ograniczeń związanych z
badaniami naukowymi

odgrywa dialog: bierze udział w rozmowie ze sprzedawcą sklepu
ze sprzętem elektronicznym, w której odnosi się do podanych
kwestii i rozwija je

przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w
języku polskim

PISANIE

Uczeń bardzodobrze zna zasady
dotyczące listu formalnego i
konstruuje poprawne pod
względem językowym wypowiedzi
pisemne. Posługując się bogatym
zakresem słownictwa i struktur
gramatycznych na zaawansowanym
poziomie:




ROZWIJANIE
SAMODZIELN
OŚCI

Uczeń dobrze zna zasady dotyczące
listu formalnego. Posługując się
bogatym zakresem słownictwa i
struktur gramatycznych na
zaawansowanym poziomie oraz
popełniającnieliczne błędy
niezakłócające komunikacji:

pisze list z zażaleniem w związku ze słabym wyposażeniem technicznym
sal w szkole językowej, w którym omawia oba elementy tematu i
podaje różnorodne przykłady oraz rozwinięte argumenty
z łatwościąprzekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w
języku polskim

Uczeń:





bardzo swobodnie i
regularnie wykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np.
korzystanie ze słownika,
prowadzenie notatek,
zapamiętywanie nowych
wyrazów, poprawianie
błędów)
bardzo aktywnie
współpracuje w grupie
bardzo często i z dużą
łatwościąstosuje
strategie komunikacyjne
(np. domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu, rozumienie
tekstu zawierającego

Uczeń:





swobodnie i
regularniewykorzystuje
techniki samodzielnej pracy
nad językiem (np.
korzystanie ze słownika,
prowadzenie notatek,
zapamiętywanie nowych
wyrazów, poprawianie
błędów)
aktywnie współpracuje w
grupie
często i z łatwościąstosuje
strategie komunikacyjne
(np. domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu, rozumienie
tekstu zawierającego
nieznane słowa i zwroty)

Uczeń zna część zasad
dotyczących listu formalnego.
Popełniając dość liczne błędy, w
tymczasami błędyzakłócające
komunikację, i stosując
zadowalający zakres słownictwa i
struktur gramatycznych na
zaawansowanym poziomie:




Uczeń słabo zna zasady dotyczące
listu formalnego. Popełniając liczne
błędy, w tym błędy zakłócające
komunikację, i stosując ograniczony
zakres zaawansowanego słownictwa
i struktur gramatycznych,
z trudnością:

pisze list z zażaleniem w związku ze słabym wyposażeniem
technicznym sal w szkole językowej, w którym omawia oba elementy
tematu i podaje przykłady oraz argumenty
przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku
polskim

Uczeń:





dość
częstowykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np.
korzystanie ze
słownika, prowadzenie
notatek,
zapamiętywanie
nowych wyrazów,
poprawianie błędów)
w miarę aktywnie
współpracuje w grupie
dość częstostosuje
strategie
komunikacyjne (np.
domyślanie się
znaczenia wyrazów z
kontekstu, rozumienie

Uczeń:





niekiedywykorzystuje
techniki samodzielnej
pracy nad językiem (np.
korzystanie ze słownika,
prowadzenie notatek,
zapamiętywanie nowych
wyrazów, poprawianie
błędów)
z trudnością współpracuje
w grupie
w niewielkim
stopniustosuje strategie
komunikacyjne (np.
domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu,
rozumienie tekstu
zawierającego nieznane
słowa i zwroty) oraz



nieznane słowa i zwroty)
oraz strategie
kompensacyjne (np.
definicji)
posiada bardzo
rozwiniętą świadomość
językową



oraz strategie
kompensacyjne (np.
definicji)
posiada rozwiniętą
świadomość językową



tekstu zawierającego
nieznane słowa i
zwroty) oraz strategie
kompensacyjne (np.
definicji)
posiadadość rozwiniętą
świadomość językową



strategie kompensacyjne
(np. definicji)
posiadaograniczoną
świadomość językową

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY
JĘZYK ANGIELSKI – Irena Wojcieszek
klasa 3a gr 1 (poziom podstawowy), rok szkolny 2020/2021
Podręcznik: Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony.

Marta Rosińska, Lynda Edwards

OCENA
DOPUSZC
OSIĄGNIĘCIA
ZAJĄCA
W zakresie
Uczeń
rozumie
sprawnościsłuchania
uczeń rozumie proste
podstawowe
typowe wypowiedzi
informacje
(np. instrukcje,
zawarte w
komunikaty, ogłoszenia, tekście,
rozmowy)
rozróżnia
artykułowane wyraźnie, informacje
w standardowej
prawdziwe
odmianie języka oraz
od
określa główną myśl
fałszywych,
tekstu, określa główną
potrafi

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

Uczeń spełnia
wymagania na
ocenę
dopuszczającą a
ponadto potrafi
zwykle poprawnie
określić
problematykę
tekstu i
poszczególnych
części tekstu.
Zwykle poprawnie

Uczeń spełnia
wymagania na
ocenę
dostateczną a
ponadto potrafi
dobrze określić
główną myśl
tekstu oraz
poszczególnych
części tekstu i
wyszukiwać w
nich informacje

OCENA
BARDZO
DOBRA
Uczeń spełnia
wymagania na
ocenę dobrą a
ponadto rozumie
bardzo dobrze
wysłuchany tekst,
potrafi dokonać
właściwego
wyboru
informacji, potrafi
ustosunkować się
do informacji

OCENA
CELUJĄCA
Uczeń bezbłędnie
rozumie tekst,
spełnia wszystkie
wymagania na
poziom oceny
bardzo dobry oraz
wykracza swoim
zaangażowaniem i
umiejętnościami
poza wymagania
programowe.

myśl poszczególnych
części tekstu, znajduje
w tekście określone
informacje, określa
intencje nadawcy/autora
tekstu, określa kontekst
wypowiedzi (np. czas,
miejsce, sytuację,
uczestników), rozróżnia
formalny i nieformalny
styl wypowiedzi.

wskazać
określa kontekst
temat
wypowiedzi.
wysłuchaneg
o tekstu.

W zakresie sprawności
mówienia uczeń potrafi
tworzyć krótkie i
zrozumiałe wypowiedzi
ustne (opisuje,
relacjonuje oraz
naturalne reagować na
nie i je przetwarzać.
Uczeń stosuje środki
językowe służące
wyrażaniu
różnorodnych
intencji, funkcji
językowych oraz
stanów emocjonalnych.

Przy
formułowani
u
wypowiedzi
ustnych na
określony
temat, uczeń
posługuje
się środkami
językowymi
w stopniu
elementarny
m, stosuje
ubogie
słownictwo,

Uczeń spełnia
wymagania na
ocenę
dopuszczającą, a
ponadto właściwie
reaguje językowo
na wypowiedź
rozmówcy, potrafi
podtrzymać
rozmowę,
formułuje krótkie
wypowiedzi,
stosując
podstawowe
słownictwo,

(dopuszczalne są
pewne
nieścisłości, nie
mające
istotnego
wpływu na
całościowe jego
zrozumienie),
poprawnie
określa kontekst
wypowiedzi i
intencję autora.

zawartych w
tekście, wyciągać
wnioski, określać
intencje nadawcy,
rozróżniać
kontekst oraz styl
wypowiedzi .

Uczeń spełnia
wymagania na
ocenę
dostateczną, a
ponadto potrafi
samodzielnie
formułować
wypowiedzi
stosując
słownictwo i
frazeologię
zgodną z
tematem oraz
niezbyt
urozmaicone

Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
ocenę dobrą, a
ponadto wykazuje
samodzielność i
kreatywność w
formułowaniu
własnych
wypowiedzi,
stosuje
urozmaicone
struktury
składniowe,
bogate

Uczeń wyraża się
płynnie,
poprawnie i
naturalnie w
języku obcym.
tworzy złożone
wypowiedzi
stosując
urozmaicone
zwroty. Spełnia
wszystkie
wymagania na
poziomie oceny
bardzo dobry oraz
wykracza swoim

Bierze udział w
dyskusji, argumentuje i
odpiera argumenty,
uzasadnia swoje opinie
i pyta o opinie innych.

nieporadnie
używa
struktur
składniowyc
h, popełnia
liczne błędy
językowe
(gramatyczn
ei
leksykalne),
które
znacznie
zakłócają
komunikację
.

ograniczony zakres
struktur
składniowych;
wypowiedź
zawiera liczne
powtórzenia i
błędy językowe
(gramatyczne
i leksykalne), które
częściowo
zakłócają
komunikację.

struktury
składniowe,
popełniając
nieliczne błędy
(gramatyczne i
leksykalne)które
nie zakłócają
komunikacji,
stosuje poprawną
wymowę i
intonację, potrafi
zainicjować,
podtrzymać i
zakończyć
rozmowę,
wyrazić własną
opinię,
negocjować,
relacjonować
wypowiedzi
innych osób.
Uczeń dość
płynnie
przekazuje swoje
myśli, choć
sformułowania
nie zawsze
brzmią

słownictwo i
frazeologię
powiązaną z
tematem, popełnia
sporadyczne błędy
(gramatyczne i
leksykalne), które
nie zakłócają
komunikacji,
stosuje poprawną
wymowę i
intonację. Potrafi
reagować
adekwatnie do
sytuacji,
przedstawić i
uzasadnić własne
opinie, bronić ich
i komentować
opinie innych
osób, wyrazić
intencje i stany
emocjonalne.

zaangażowaniem i
umiejętnościami
poza wymagania
programowe.

W zakresie sprawności
pisania uczeń tworzy,
przetwarza i reaguje na
krótkie, proste,
zrozumiałe wypowiedzi
pisemne (np.
wiadomość, opis,
notatka, ogłoszenie,
zaproszenie, ankieta,
pocztówka, e-mail, list
prywatny, prosty list
formalny. Uczeń
stosuje odpowiednie
dla języka pisanego
środki leksykalne w
zakresie określonego
typu wypowiedzi
pisemnych.

Uczeń
tworzy
wypowiedź
w
dużym
stopniu
niespójną,
stosuje
liczne
powtórzenia,
popełnia
liczne błędy
gramatyczne
i leksykalne,
zakłócające
komunikaty.

Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
ocenę
dopuszczającą, a
ponadto formułuje
wypowiedź
częściowo zgodną
z tematem,
popełnia dość
liczne błędy
językowe
(gramatyczne i
leksykalne). Tekst
miejscami jest
niespójny i
nielogiczny.

W zakresie sprawności
czytania uczeń potrafi
zrozumieć i
zinterpretować proste
wypowiedzi pisemne
potrafi reagować na
polecenia związane z
tekstem oraz określać

Uczeń
rozumie
prosty tekst
narracyjny,
potrafi
określić
główną myśl
tekstu,

Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
ocenę
dopuszczającą, a
ponadto czyta ze
zrozumieniem
proste teksty,

naturalnie.
Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
ocenę
dostateczną, a
ponadto potrafi
omawiać dany
temat, częściowo
trafnie dobierając
argumenty,
popełnia
nieliczne błędy
(gramatyczne i
leksykalne).
Tworzony tekst
jest w większości
spójny i
logiczny.

Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
ocenę dobrą
trafnie omawia
temat, stosuje
urozmaicone
słownictwo i
ciekawe struktury,
zachowuje
jednorodny
styl, pisze pracę
bezbłędną lub
popełnia
sporadyczne błędy
(gramatyczne i
leksykalne). Tekst
jest spójny i
logiczny.
Uczeń spełnia
Uczeń spełnia
wszystkie
wszystkie
wymagania na
wymagania na
ocenę
ocenę bardzo
dostateczną, a
dobrą, a ponadto
ponadto czyta ze czyta ze
zrozumieniem
zrozumieniem
dłuższe i bardziej dłuższe, złożone

Uczeń formułuje
bezbłędną
wypowiedź
zgodną z
tematem,
korzystając ze
zróżnicowanych
struktur i leksyki,
stosuje adekwatny
i jednorodny styl.
Spełnia wszystkie
wymagania na
ocenę bardzo
dobrą, a ponadto
wykracza swoim
zaangażowaniem i
umiejętnościami
poza wymagania
programowe.
Uczeń rozumie
swobodnie
złożone teksty,
krótkie teksty
autentyczne, i
reaguje
bezbłędnie na
polecenia do

główną myśl tekstu,
poszczególnych części
tekstu, intencje
nadawcy/autora lub
kontekst wypowiedzi.
Uczeń rozpoznaje
związki pomiędzy
poszczególnymi
częściami tekstu;
rozróżnia formalny i
nieformalny styl
wypowiedzi, potrafi
wypowiedzieć się na
temat tekstu.

rozumie
ogólny sens
dłuższego
tekstu, (choć
może on
zawierać
fragmenty
dla ucznia
niezrozumiał
e) Ma
trudności z
interpretacją
tekstu lub
reagowanie
m na
polecenia
wymagające
głębszego
zrozumienia
tekstu
Uczeń posługuje sięw
Uczeń
miarę rozwiniętym
stosuje
bardzo
zasobem środków
językowych(leksykalny podstawowe
ch i gramatycznych),
konstrukcje i
umożliwiający
posługuje
realizację pozostałych
się dość
wymagań ogólnych w
ubogim

potrafi określić
główne myśli
poszczególnych
części tekstu,
potrafi
stwierdzić czy tekst
zawiera określone
informacje,
czasami jednak
błędnie reaguje na
polecenia do tekstu
ze względu na brak
zrozumienia
pewnych jego
fragmentów.

złożone teksty,
poprawnie
wyszukuje
żądane
informacje i
potrafi je
wyselekcjonowa
ć. Zwykle
poprawnie
określa intencje
autora i kontekst
wypowiedzi.

pod względem
treści i formy oraz
krótkie teksty
autentyczne,
potrafi
interpretować
informacje
zawarte w tekście;
potrafi określić
intencje i opinie
autora. Uczeń
rozpoznaje
związki pomiędzy
poszczególnymi
częściami tekstu i
potrafi
wypowiedzieć się
na jego temat.

tekstu. Uczeń
spełnia wszystkie
wymagania na
poziomie
oceny bardzo
dobry oraz
wykracza swoim
zaangażowaniem i
umiejętnościami
poza
wymagania
programowe.

Uczeń zna stosuje
zakres środków
językowy
wymagany na
ocenę
dopuszczającą, a
ponadto stosuje
podstawowe

Uczeń stosuje
zakres środków
językowy
wymagany na
ocenę
dostateczną, a
ponadto
poprawnie

Uczeń stosuje
zakres środków
językowy
wymagany na
ocenę dobrą, a
ponadto bardzo
dobrze posługuje
się w miarę

Uczeń posługuje
się bogatym
zasobem środków
językowych
Wyraża się
płynnie i
swobodnie, i
rozumie nawet

zakresie tematów
wskazanych w planie
pracy (oraz
wymienionych poniżej
tabeli)

słownictwe
m,
przekazuje
treści z
trudnością.
Jego
wypowiedzi
ustne i
pisemne są
pełne
powtórzeń i
błędów
językowych
zakłócającyc
h
komunikaty.
Ma
problemy z
fonetyką.
Słabo
rozumie
teksty
słuchane i
czytane ze
względu na
ograniczony
zasób
środków

zwroty i
słownictwo, częste
powtórzenia i mało
naturalne zwroty w
języku mówionym
i pisanym.
Rozumie proste
teksty słuchane i
czytane, lecz nie
zawsze poprawnie
reaguje na
polecenia do teksu
ze względu na
niezrozumienie
części tekstów
bardziej złożonych.
Jego wypowiedzi
nie są płynne
(szuka słów).

stosuje leksykę i
gramatykę
przewidzianą w
planie pracy, a
błędy nie
zakłócają
komunikacji.
Stosuje dość
zróżnicowane
zwroty i wyraża
się dość
swobodnie w
piśmie i mowie.
Uczeń posługuje
się środkami
językowymi
pozwalającymi
mu na
rozumienie
tekstów i
poprawne
stosowanie się
do poleceń (choć
nie zawsze
rozumie całość
tekstu).

rozwiniętym
zasobem środków
językowych
(leksykalnych,
gramatycznych,
ortograficznych
oraz
fonetycznych)
umożliwiającym
realizację
pozostałych
wymagań
ogólnych w
zakresie tematów
wskazanych w
planie pracy.
Bardzo dobrze
rozumie teksty i
poprawnie stosuje
się do poleceń.
Tworzy spójne i
logiczne, dość
zróżnicowane
teksty pisemne i
mówione.

złożone teksty.
Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
poziomie
oceny bardzo
dobry oraz
wykracza swoim
zaangażowaniem i
umiejętnościami
poza wymagania
programowe.

Inne umiejętności –
uczeń opanowuje
strategie uczenia się
języków obcych oraz
korzysta z różnych
źródeł wiedzy
językowej, na bieżąco
dokonuje samooceny
wiedzy i umiejętności.
Uczeń współpracuje z
innymi uczniami przy
projektach lub pracach
w grupie .

językowych,
jakimi się
posługuje.
Uczeń
dostrzega
błędy i
potrafi je
poprawić,
potrafi
korzystać ze
słownika.
Nie zawsze
jednak
prawidłowo
dokonuje
samooceny.
W grupie
przejawia
mało
aktywną
postawę.

Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
ocenę
dopuszczającą, a
ponadto potrafi
poprawić tekst
mówiony lub
pisany, potrafi
korzystać ze
słownika
dwujęzycznego i
innych źródeł
informacji.
Nie zawsze trafnie
określa posiadane
umiejętności. Mało
aktywnie działa w
pracach w grupie.

Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
ocenę
dostateczną, a
ponadto potrafi
ocenić własne
postępy w nauce
języka
obcego,
potrafi korzystać
z materiałów (w
tym
autentycznych)
do samodzielnej
nauki.
Prawidłowo
posługuje się
słownikami
dwujęzycznymi,
aktywnie
współpracuje w
grupie.

Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
ocenę dobrą, a
ponadto potrafi
zaplanować
samokształcenie,
potrafi korzystać z
materiałów (w
tym
autentycznych) do
samodzielnej
nauki oraz ocenić
własne postępy.
Uczeń potrafi
efektywnie
współdziałać w
grupie,
przedstawiać
prace projektowe.

Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
poziomie
oceny bardzo
dobry oraz
wykracza swoim
zaangażowaniem i
umiejętnościami
poza
wymagania
programowe.
Bierze udział w
konkursach i
olimpiadzie
przedmiotowej.

UWAGA
W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie spełniają powyższe wymagania dotyczące sprawności (rozumienia tekstów, mówienia i
pisania) oraz znajomości środków językowych w szczególności w zakresie tematów leksykalnych i gramatyki (wcześniej
omówionych przez nauczyciela na lekcji) określonym poniżej:
TEMATY LEKSYKALNE (szczegółowe listy słów znajdują się w podręczniku Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom
podstawowy i rozszerzony. (rozdziały 4 - 14) i zeszycie ćwiczeń/ słowniczkach przedłożonych uczniom przez nauczyciela)

1. Praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy)
2. Życie rodzinne i towarzyskie (np. etapy życia , członkowie rodziny, koledzy i przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu
wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy)
3. Żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne, diety)

4. Zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów i towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki,
ubezpieczenia))
5. Podróżowanie i turystyka (np. podróżowanie i środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki i zwiedzanie,
wypadki)
6. Kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media)
7. Sport (np. dyscypliny sportu, sporty ekstremalne, imprezy sportowe, sport wyczynowy)
8. Zdrowie (np. samopoczucie, ciało, choroby - ich objawy i leczenie, zdrowy styl życia, niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona

zdrowia)
9. Nauka i technika (np. dziedziny nauki i naukowcy, wynalazki i odkrycia; badania naukowe, korzystanie z urządzeń technicznych,

technologie informacyjno-komunikacyjne, awarie techniczne)

Świat przyrody (np. pogoda, klimat, świat zwierząt i roślin, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski
żywiołowe, przestrzeń kosmiczna)

10.

Państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa i urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i
międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna i gospodarka)

11.

GRAMATYKA
1. Wyrażanieteraźniejszości: czasy Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple i Continuous
2. Wyrażanieprzeszłości: czasy Past Simple i Continuous, Past Perfect Simple i Continuous, przeszłezwyczaje (used to/ would i Past
Simple), Future in the Past
3. Wyrażanieprzyszłości: czasy Present Simple i Continuous w przyszłości, zdaniaczasowe, konstrukcja going to, czasy Future Simple i
Continuous oraz Future Perfect Simple i Continuous
4. Tryby warunkowe (typ O, 1, 2, 3 oraz mieszane, wyrażenia podobne do zdań warunkowych - wyrażanie warunków i hipotez,
udzielanie rad
5. Wyrażeniatypu unreal tense - wish, , would rather, if only, as if/ as though, it's (high) time, suppose, imagine
6. Konstrukcje czasownikowe, formy bezokolicznika i imiesłowy - składnia czasowników
7. Przyimki
8. Mowa zależna - przytaczanie konwersacji, czasowniki do przytaczania wypowiedzi
9. Pytania zaczepne (questiontags)
10. Zdania złożone: przydawkowe, celu, przyczyny, sposobu, czasowe
11. Przedimki określone i nieokreślone
12. Zaimki osobowe, zwrotne, dzierżawcze

13. Czasowniki modalne - funkcje językowe oraz spekulowanie
14. Strona bierna oraz konstrukcje bierne: havesthdone, itissaid
15.

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (oraz some, any, much, many, a lot of, too, enough, a few, a little)

16. Czasowniki frazowe
17.

Tryb łączący (the subjunctive)

18. Liczebniki
19. Wyrażanie życzeń i ubolewania
20. Inwersja

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY
JĘZYK ANGIELSKI – Irena Wojcieszek
klasa 3c gr 1 i 3e gr 2 (poziom rozszerzony), rok szkolny 2020/2021
Podręcznik: Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy.

Marta Rosińska, Lynda Edwards

OSIĄGNIĘCIA
W zakresie sprawności
słuchania uczeń rozumie
teksty o różnorodnej
formie i długości (np.
instrukcje, komunikaty,
ogłoszenia rozmowy,

OCENA
DOPUSZCA
JĄCA
Uczeń
rozumie
dobrze proste
teksty, ma
jednak
problemy ze

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

Uczeń spełnia
wszystkie wymagania
na poziom oceny
dopuszczającej, a
ponadto dobrze
rozumie proste tekst, a

Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
poziom oceny
dostatecznej, a
ponadto potrafi

OCENA
BARDZO
DOBRA
Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
poziom oceny
dobrej, a ponadto
bardzo dobrze

OCENA
CELUJĄCA
Uczeń bezbłędnie
rozumie teksty o
różnej długości i
formie, w tym
teksty autentyczne.
Uczeń spełnia

dyskusje, wywiady,
wykłady, komunikaty,
instrukcje, wiadomości,
audycje radiowe i
telewizyjne) w różnych
warunkach odbioru.
określa główną myśl
tekstu, określa główną
myśl poszczególnych
części tekstu, znajduje w
tekście określone
informacje, określa
intencje nadawcy/autora
tekstu, określa kontekst
wypowiedzi (np. czas,
miejsce, sytuację,
uczestników), rozróżnia
formalny i nieformalny
styl wypowiedzi oraz
oddziela fakty od opinii.

zrozumieniem
tekstów na
poziomie
rozszerzonym.
Rozumie
podstawowe
informacje
zawarte w
tekście,
rozróżnia
informacje
prawdziwe od
fałszywych,
potrafi
wskazać temat
wysłuchanego
tekstu. Zwykle
poprawnie
określa
kontekst
wypowiedzi.

w tekstach bardziej
złożonych potrafi
wymienić
podstawowe
informacje zawarte w
tekście, określić
ogólny sens
wysłuchanego tekstu,
określić jego
problematykę.
Poprawnie określa
kontekst wypowiedzi i
intencję autora.

dobrze określić
główną myśl tekstu
bardziej złożonego.
Właściwie rozumie
sens części tekstów i
wyszukuje w nich
informacje,
poprawnie określa
kontekst
wypowiedzi i
intencję autora. Nie
zawsze potrafi
oddzielić fakt od
opinii lub poprawnie
zrealizować
polecenie ze
względu na brak
zrozumienia
fragmentów tekstów
na poziomie
rozszerzonym.

rozumie
wysłuchany tekst
(na poziomie
podstawowym i
rozszerzonym),
potrafi
szczegółowo go
streścić, dokonać
właściwego
wyboru
informacji,
potrafi
ustosunkować
się do informacji
zawartych w
tekście. Uczeń
potrafi streścić
dany tekst i
wyciągać z niego
wnioski,
określać intencje
nadawcy,
rozróżniać
kontekst oraz
styl wypowiedzi
. Uczeń z
powodzeniem
oddziela fakty od

wszystkie
wymagania na
poziom oceny
bardzo dobry oraz
wykracza swoim
zaangażowaniem i
umiejętnościami
poza wymagania
programowe.

W zakresie sprawności
mówienia uczeń potrafi
tworzyć płynne i
zrozumiałe krótkie i
długie wypowiedzi ustne
i je przetwarza. Uczeń
naturalne reaguje w
prostych i bardziej
złożonych sytuacjach.
Potrafi logicznie
uporządkować swoją
wypowiedź, wysuwać
wnioski i hipotezy, i
spekulować na temat
przyczyn i konsekwencji
zdarzeń. Uczeń stosuje
bogate środki językowe
służące wyrażaniu
różnorodnych
intencji, funkcji
językowych oraz stanów
emocjonalnych.
Aktywnie uczestniczy w
dyskusji, argumentuje i
odpiera argumenty,
uzasadnia swoje opinie i
pyta o opinie innych.

Przy
formułowaniu
wypowiedzi
ustnych na
określony
temat, uczeń
posługuje się
prostymi
środkami
językowymi,
stosuje ubogie
słownictwo,
nieporadnie
używa struktur
składniowych,
popełnia błędy
językowe
(gramatyczne i
leksykalne),
które
zakłócają
czasem
komunikację.
Wypowiedź
ma charakter
chaotyczny.
Uczeń rzadko

opinii.
Uczeń spełnia
Uczeń spełnia
Uczeń spełnia
wszystkie wymagania wszystkie
wszystkie
na poziom oceny
wymagania na
wymagania na
dopuszczającej, a
poziom oceny
poziom oceny
ponadto właściwie
dostatecznej, a
dobrej, a ponadto
reaguje językowo na
ponadto potrafi
wykazuje
wypowiedź
samodzielnie
samodzielność i
rozmówcy, potrafi
formułować
kreatywność w
podtrzymać rozmowę, wypowiedzi
formułowaniu
formułuje krótkie
stosując dość bogate własnych
wypowiedzi, stosując słownictwo i
prostych i
ograniczony zakres
frazeologię zgodną z bardziej
struktur leksykalnych i tematem oraz
złożonych
składniowych;
struktury
wypowiedzi.
wypowiedź
składniowe,
Stosuje bardzo
zawiera powtórzenia i popełniając
bogate i
błędy językowe
nieliczne błędy
urozmaicone
(gramatyczne
(gramatyczne i
struktury
i leksykalne), które
leksykalne), które
składniowe i
minimalnie zakłócają nie zakłócają
frazeologię
komunikację.
komunikacji.
powiązaną z
Wypowiedziom
Uczeń stosuje
tematem,
brakuje spójności oraz poprawną wymowę popełnia
naturalności.
i intonację, potrafi, sporadyczne
Mało aktywnie
podtrzymać
błędy.
uczestniczy w
rozmowę, uzasadnić Uczeń stosuje
dyskusji, wyraża
własną opinię,
poprawną

Uczeń wyraża się
płynnie, poprawnie
i naturalnie w
języku obcym.
tworzy złożone
wypowiedzi
stosując
urozmaicone
zwroty. Spełnia
wszystkie
wymagania na
poziomie oceny
bardzo dobry oraz
wykracza swoim
zaangażowaniem i
umiejętnościami
poza wymagania
programowe.

W zakresie sprawności
pisania uczeń tworzy i
przetwarza krótkie i
dłuższe wypowiedzi

uczestniczy w opinie lecz ma
dyskusji, ma
problemy z ich
problem z
uzasadnianiem.
argumentowan
iem i
wyrażaniem
własnych
opinii.

wyciągać wnioski,
opisywać zdarzenia
i relacjonować
wypowiedzi
innych osób. Uczeń
dość płynnie
przekazuje swoje
myśli, formułuje
raczej spójne
wypowiedzi i bierze
udział w dyskusji.

Uczeń potrafi
tworzyć
krótkie i
proste teksty

Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
poziom oceny

Uczeń spełnia
wszystkie wymagania
na poziom oceny
dopuszczającej, a

wymowę i
intonację. Potrafi
reagować
adekwatnie do
sytuacji,
przedstawić i
uzasadnić własne
opinie, bronić
ich i
komentować
opinie innych
osób, wyrazić
intencje i stany
emocjonalne.
Uczeń tworzy
uporządkowane
wypowiedzi,
spekuluje,
wyciąga wnioski
i przedstawia
hipotezy.
Aktywnie bierze
udział w
dyskusji.
Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
poziom oceny

Uczeń formułuje
bezbłędną
wypowiedź zgodną
z tematem,

pisemne, bogate i spójne
pod względem treści .
Uczeń reaguje w formie
prostego lub dłuższego
złożonego tekstu
pisanego w sytuacjach
formalnych i
nieformalnych.
Przedstawia argumenty w
logicznym porządku,
zachowując styl i formę
typową dla danego tekstu
i stosuje odpowiednie
dla języka pisanego
środki językowe.

lecz ma
trudności z
tworzeniem
wypowiedzi
dłuższych,
formalnych i
bardziej
złożonych.
Tworzy
wypowiedź w
dużym stopniu
niespójną,
stosuje liczne
powtórzenia,
popełnia błędy
gramatyczne,
leksykalne,
interpunkcyjn
e zakłócające
komunikaty.

ponadto formułuje
wypowiedź
częściowo zgodną z
tematem lub
niezgodną z formą/
stylem tekstu,
popełnia dość liczne
błędy językowe i
interpunkcyjne.
Tekst miejscami jest
niespójny i
nielogiczny. uczeń ma
problemy z
uporządkowywaniem
argumentacji
Posługuje się
podstawowymi, mało
zróżnicowanymi
zasobami języka.

dostatecznej, a
ponadto tworzy
bardzo dobre,
zrozumiałe teksty
proste. W przypadku
tekstów dłuższych
(recenzje,
rozprawki, artykuły)
omawia temat
częściowo, nie
zawsze trafnie
dobiera argumenty
czy formułuje tezę.
Nie zawsze
właściwie
uporządkowuje
argumentację,
jednak tworzony
tekst jest w
większości spójny i
logiczny. Stosuje
wystarczający zasób
środków
językowych i
popełnia nieliczne
błędy językowe i
interpunkcyjne.

dobrej, a ponadto
trafnie omawia
temat, formułuje
tezę i dobiera
argumenty, które
przedstawia we
właściwym
porządku.
Stosuje bogate
urozmaicone
słownictwo i
ciekawe
struktury,
zachowuje
jednorodny
styl, odpowiedni
dla danej formy.
Pisze pracę
bezbłędną lub
popełnia
sporadyczne
błędy
(gramatyczne,
leksykalne lub
interpunkcyjne).
Tekst jest spójny
i logiczny i
ciekawy.

korzystając z
bardzo
zróżnicowanych
struktur i leksyki,
stosuje adekwatny i
jednorodny styl.
Ponadto
wykracza swoimi
umiejętnościami
poza wymagania
programowe.

W zakresie sprawności
czytania uczeń potrafi
zrozumieć i
zinterpretować
wypowiedzi pisemne o
różnorodnej formie i
długości (teksty
użytkowe oraz literackie,
artykuł, eseje, recenzje,
wywiady), potrafi
reagować na polecenia
związane z tekstem oraz
wypowiadać się płynnie i
swobodnie na jego temat
i tematy z nim związane.

Uczeń dobrze
rozumie
prosty tekst
narracyjny,
potrafi
określić
główną myśl
tekstu. Uczeń
rozumie
ogólny sens
dłuższego
tekstu, (choć
może on
zawierać
fragmenty dla
Ponadto, określa główną ucznia
niezrozumiałe
myśl tekstu i
) Ma trudności
poszczególnych jego
części, intencje autora i z interpretacją
tekstu lub
kontekst wypowiedzi,
reagowaniem
rozpoznaje związki
między poszczególnymi na polecenia
wymagające
częściami tekstu,
głębszego
rozróżnia styl formalny
od nieformalnego, potrafi zrozumienia
oddzielić fakty od opinii. tekstu

Uczeń spełnia
wszystkie wymagania
na poziom oceny
dopuszczającej, a
ponadto
potrafi określić
główne myśli
poszczególnych
części tekstu, potrafi
stwierdzić czy tekst
zawiera określone
informacje, czasami
jednak błędnie reaguje
na polecenia do tekstu
ze względu na brak
zrozumienia pewnych
jego fragmentów.

Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
poziom oceny
dostatecznej, a
ponadto czyta ze
zrozumieniem
dłuższe i bardziej
złożone teksty,
poprawnie
wyszukuje żądane
informacje i potrafi
je wyselekcjonować.
Zwykle poprawnie
określa intencje
autora i kontekst
wypowiedzi. Nie
zawsze jednak
poprawnie oddziela
fakty od opinii.

Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
poziom oceny
dobrej, a ponadto
czyta ze
zrozumieniem
dłuższe, złożone
pod względem
treści i formy
oraz krótkie
teksty
autentyczne,
potrafi
interpretować
informacje
zawarte w
tekście; potrafi
określić intencje
i opinie autora.
Uczeń
rozpoznaje
związki
pomiędzy
poszczególnymi
częściami tekstu
i potrafi
wypowiedzieć

Uczeń rozumie
swobodnie złożone
teksty, teksty
autentyczne, i
reaguje bezbłędnie
na polecenia do
tekstu. Uczeń
spełnia wszystkie
wymagania na
poziomie
oceny bardzo dobry
oraz
wykracza swoim
zaangażowaniem i
umiejętnościami
poza
wymagania
programowe.

Uczeń posługuje sięw
bogatym zasobem
środków
językowych(leksykalnyc
h i gramatycznych,
ortograficznych oraz
fonetycznych),
umożliwiający realizację
pozostałych wymagań
ogólnych w zakresie
tematów wskazanych w
planie pracy/ rozkładu
materiału.

Uczeń stosuje
podstawowe
konstrukcje i
posługuje się
dość ubogim
słownictwem,
przekazuje
treści z
trudnością.
Jego
wypowiedzi
ustne i
pisemne są
pełne
powtórzeń i
błędów
językowych
zakłócających
komunikaty.
Ma problemy
z fonetyką.
Słabo rozumie
teksty
słuchane i

Uczeń spełnia
wszystkie wymagania
na poziom oceny
dopuszczającej, a
ponadto stosuje
wystarczające do
przekazania
komunikatów zwroty i
słownictwo, jednak w
języku mówionym i
pisanym pojawiają się
powtórzenia i mało
naturalne zwroty.
Rozumie proste teksty
słuchane i czytane, nie
zawsze poprawnie
reaguje na polecenia
ze względu na
niezrozumienie
fragmentów tekstów
bardziej złożonych.
Jego wypowiedzi nie
są płynne (szuka
słów).

Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
poziom oceny
dostatecznej, a
ponadto posługuje
się dość bogatym
zasobem
językowym, a błędy
nie zakłócają
komunikacji.
Stosuje dość
zróżnicowane
zwroty i wyraża się
dość swobodnie w
piśmie i mowie.
Uczeń posługuje się
środkami
językowymi
pozwalającymi mu
na rozumienie
tekstów i poprawne
stosowanie się do
poleceń (choć nie

się na jego
temat. Uczeń
potrafi oddzielić
fakty od opinii.
Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
poziom oceny
dobrej, a ponadto
posługuje się
bardzo bogatym
zasobem
środków
językowych
(leksykalnych,
gramatycznych,
ortograficznych
oraz
fonetycznych)
umożliwiającym
realizację
pozostałych
wymagań
ogólnych Bardzo
dobrze rozumie
teksty i
poprawnie
stosuje się do

Uczeń posługuje się
bardzo bogatym
zasobem środków
językowych Wyraża
się płynnie i
swobodnie, i
rozumie złożone
teksty czy teksty
autentyczne . Uczeń
spełnia wszystkie
wymagania na
poziomie
oceny bardzo dobry
oraz
wykracza swoim
zaangażowaniem i
umiejętnościami
poza wymagania
programowe.

czytane ze
względu na
ograniczony
zasób środków
językowych,
jakimi się
posługuje.

Inne umiejętności –
uczeń opanowuje
strategie uczenia się
języków obcych oraz
korzysta z różnych źródeł
wiedzy językowej, na
bieżąco dokonuje
samooceny wiedzy i
umiejętności. Uczeń
współpracuje z innymi
uczniami przy projektach
lub pracach w grupie .

Uczeń
dostrzega
błędy i potrafi
je poprawić,
potrafi
korzystać ze
słownika. Nie
zawsze jednak
prawidłowo
dokonuje
samooceny. W
grupie
przejawia
mało aktywną
postawę.

zawsze rozumie
całość tekstu).

Uczeń spełnia
wszystkie wymagania
na poziom oceny
dopuszczającej, a
ponadto potrafi
poprawić tekst
mówiony lub pisany,
potrafi
korzystać ze słownika
dwujęzycznego i
innych źródeł
informacji.
Nie zawsze trafnie
określa posiadane
umiejętności. Mało

Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
poziom oceny
dostatecznej, a
ponadto potrafi
ocenić własne
postępy w nauce
języka
obcego,
potrafi korzystać z
materiałów (w
tym autentycznych)
do samodzielnej
nauki. Prawidłowo

poleceń.
Stosowane
środki językowe
pozwalają mu na
tworzenie
spójnych i
logicznych,
uporządkowanyc
hi
zróżnicowanych
wypowiedzi
pisemnych i
ustnych.
Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
poziom oceny
dobrej, a ponadto
potrafi
zaplanować
samokształcenie,
potrafi korzystać
z materiałów (w
tym
autentycznych)
do samodzielnej
nauki oraz
ocenić własne

Uczeń spełnia
wszystkie
wymagania na
poziomie
oceny bardzo dobry
oraz
wykracza swoim
zaangażowaniem i
umiejętnościami
poza
wymagania
programowe. Bierze
udział w
konkursach i
olimpiadzie

aktywnie działa w
pracach w grupie.

posługuje się
słownikami
dwujęzycznymi,
aktywnie
współpracuje w
grupie.

postępy.
Uczeń potrafi
efektywnie
współdziałać w
grupie,
przedstawiać
prace
projektowe,
znajdować
informacje w
obcojęzycznych
bazach danych i
zasobach
sieciowych.

przedmiotowej.

UWAGA
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie spełniają powyższe wymagania dotyczące sprawności (rozumienia tekstów, mówienia i
pisania) oraz znajomości środków językowych w szczególności w zakresie tematów leksykalnych i gramatyki (wcześniej
omówionych przez nauczyciela na lekcji) określonym poniżej:
TEMATY LEKSYKALNE (szczegółowe listy słów znajdują się w podręczniku Repetytoriumdlauczniówliceówitechników.
Poziomrozszerzony. Podręcznik do językaangielskiego (rozdziały 4 - 14) i zeszycie ćwiczeń/ słowniczkach przedłożonych uczniom
przez nauczyciela)
1. Człowiek ( np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne

2. Dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczenia i wyposażenie, wynajmowanie i kupno oraz sprzedaż mieszkania, prace
domowe, remonty)
3. Szkoła (np. przedmioty nauczania, miejsca w szkole, osoby związane ze szkolnictwem, oceny i wymagania, systemy oświaty, życie
szkoły, kształcenie pozaszkolne)
4. Praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy)
5. Życie rodzinne i towarzyskie (np. etapy życia , członkowie rodziny, koledzy i przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu
wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy)
6. Żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne, diety)

7. Zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów i towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki,
ubezpieczenia))
8. Podróżowanie i turystyka (np. podróżowanie i środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki i zwiedzanie,
wypadki)
9. Kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media)
10. Sport (np. dyscypliny sportu, sporty ekstremalne, imprezy sportowe, sport wyczynowy)

Zdrowie (np. samopoczucie, ciało, choroby - ich objawy i leczenie, zdrowy styl życia, niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona
zdrowia)

11.

12. Nauka i technika (np. dziedziny nauki i naukowcy, wynalazki i odkrycia; badania naukowe, korzystanie z urządzeń

technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne, awarie techniczne)
Świat przyrody (np. pogoda, klimat, świat zwierząt i roślin, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski
żywiołowe, przestrzeń kosmiczna)

13.

Państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa i urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i
międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna i gospodarka)

14.

GRAMATYKA:
1. Wyrażanieteraźniejszości: czasy Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple i Continuous
2. Wyrażanieprzeszłości: czasy Past Simple i Continuous, Past Perfect Simple i Continuous, przeszłezwyczaje (used to/ would i Past
Simple), Future in the Past
3. Wyrażanieprzyszłości: czasy Present Simple i Continuous w przyszłości, zdaniaczasowe, konstrukcja going to, czasy Future Simple i
Continuous oraz Future Perfect Simple i Continuous
4. Tryby warunkowe (typ O, 1, 2, 3 oraz mieszane, wyrażenia podobne do zdań warunkowych - wyrażanie warunków i hipotez,
udzielanie rad
5. Wyrażeniatypu unreal tense - wish, , would rather, if only, as if/ as though, it's (high) time, suppose, imagine
6. Konstrukcje czasownikowe, formy bezokolicznika i imiesłowy - składnia czasowników
7. Przyimki
8. Mowa zależna - przytaczanie konwersacji, czasowniki do przytaczania wypowiedzi
9. Pytania zaczepne (questiontags)
10. Zdania złożone: przydawkowe, celu, przyczyny, sposobu, czasowe
11. Przedimki określone i nieokreślone
12. Zaimki osobowe, zwrotne, dzierżawcze
13. Czasowniki modalne - funkcje językowe oraz spekulowanie
14. Strona bierna oraz konstrukcje bierne: havesthdone, itissaid

15. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (oraz some, any, much, many, a lot of, too, enough, a few, a little)
16. Czasowniki frazowe
17. Tryb łączący (the subjunctive)
18. Liczebniki
19. Wyrażanie życzeń i ubolewania
20. Inwersja

