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Państwo i społeczeństwo    
Elementy wiedzy o krajach    

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI 

 RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA 

Uczeń posługuje się w miarę 

rozwiniętym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz 

fonetycznych), umożliwiającym 

realizację pozostałych wymagań 

ogólnych z zakresu tematów 

 

Słownictwo: 

Człowiek  

Dom 

Szkoła 

Praca (popularne zawody i związane z 

nimi czynności, miejsce i warunki pracy, 

praca dorywcza, wybór zawodu) 

Życie rodzinne i towarzyskie    

Żywienie  

Zakupy i usługi (rodzaje sklepów, 

towary i ich cechy, sprzedawanie, 

kupowanie, środki płatnicze, wymiana i 

zwrot towaru, promocje, korzystanie z 

usług, reklama) 

Podróżowanie i turystyka 

Kultura 

Sport 

Zdrowie 

Nauka i technika 

Świat przyrody 

SŁUCHANIE: 

Uczeń rozumie ze słuchu proste, 

typowe wypowiedzi (np. instrukcje, 

komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) 

artykułowane wyraźnie, w 

standardowej odmianie języka. 

 

 

CZYTANIE: 

Uczeń rozumie proste wypowiedzi 

pisemne (np. listy, broszury, ulotki 

reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, 

rozkłady jazdy, teksty narracyjne, e-

maile, Smsy, kartki pocztowe, 

historyjki obrazkowe, artykuły, 

recenzje, wywiady, wpisy na forach i 

blogach, teksty literackie). 

MÓWIENIE: 

Uczeń tworzy krótkie, proste, 

zrozumiałe wypowiedzi ustne. 

 

 

 

 

 

PISANIE: 

Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i 

logiczne wypowiedzi pisemne (np. 

notatka, ogłoszenie, zaproszenie, 

życzenia, wiadomości, Smsy, 

pocztówka, e-mail, historyjka, wpis na 

blogu 

MÓWIENIE: 

Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały 

w typowych sytuacjach. 

 

 

 

 

 

PISANIE: 

Uczeń reaguje w formie prostego tekstu 

pisanego w typowych sytuacjach. 

 

 



Anglojęzycznych 

 

 

   

Gramatyka:    
•to be, have got    
•Present simple (frequency adverbs    
and expresions    
• present continuous    
• present continuous for future    
•there is /are with an,a, some, any    
• much, many, a lot of    
•past simple (zd. Twierdzące i    
przeczące, pytania, krótkie    
odpowiedzi,was, were, ago)    
•past continuous (zd. Twierdzące    
przeczące, pytania, krótkie    
odpowiedzi    
•past simple i past continuous    
• stopniowanie przymiotnika    
• could, should    
•will/won't    
• first conditional    
• be going to    
• would like    
• must/mustn't    
• indefinite pronouns    
• present perfect    

 

 

 



Kryteria oceniania ogólne 

 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

 OCENA 

NIEDOSTATECZ 

NA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄC A 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYC H 

PODSTAWOWY 

STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI 

STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI 

STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: 

•środki 

językowe(słownict 

wo i gramatyka) 

•fonetyka 

•ortografia 

Uczeń nie spełnia 

większości kryteriów, 

by otrzymać ocenę 

dopuszczającą, tj. nie 

opanował 

podstawowej wiedzy i 

nie potrafi wykonać 

zadań o elementarnym 

stopniu trudności 

nawet z pomocą 

nauczyciela. Braki w 

wiadomościach 

Uczeń: 

• zna ograniczoną 

liczbę 

podstawowych słów i 

wyrażeń, 

• popełnia liczne 

błędy 

w ich zapisie i 

wymowie, 

• zna proste, 

elementarne struktury 

gramatyczne 

wprowadzone przez 

nauczyciela, 

• popełnia liczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne we 

wszystkich typach 

zadań. 

Uczeń: 

• zna część 

wprowadzonych słów 

i wyrażeń, 

• popełnia sporo 

błędów w ich zapisie i 

wymowie, 

• zna większość 

wprowadzonych 

struktur 

gramatycznych, 

• popełnia sporo 

błędów leksykalno-

gramatycznych 

w trudniejszych 

zadaniach. 

Uczeń: 

• zna większość 

wprowadzonych słów 

i wyrażeń, 

• zwykle poprawnie je 

zapisuje i wymawia, 

• zna wszystkie 

wprowadzone 

struktury gramatyczne, 

• popełnia nieliczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne. 

Uczeń: 

• zna wszystkie 

wprowadzone słowa 

i wyrażenia, 

• poprawnie je 

zapisuje 

i wymawia, 

• zna wszystkie 

wprowadzone 

struktury gramatyczne, 

• popełnia 

sporadyczne błędy 

leksykalno-

gramatyczne, które 

zwykle potrafi 

samodzielnie 

poprawić. 

Uczeń spełnia 

kryteria na ocenę 

bardzo dobrą oraz 

wykazuje się 

wyjątkowym 

zaangażowaniem w 

tok lekcji, z własnej 

inicjatywy roszerza 

wiadomości na ten 

temat, poszukuje 

wiadomości i 

rozwija 

umiejętności, 

rozwiązuje zadanie 

dodatkowe na ocenę 

celującą na 

sprawdzianach. 



 i umiejętnościach są 

na tyle rozległe, że 

uniemożliwiają mu 

naukę na kolejnych 

etapach. 

     

Umiejętności  Recepcja Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• w ograniczonym 

stopniu rozwiązuje 

zadania na słuchanie - 

rozumie pojedyncze 

słowa, 

• rozumie ogólny sens 

przeczytanych 

tekstów, w 

ograniczonym stopniu 

rozwiązuje zadania na 

czytanie. 

Recepcja Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• częściowo 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Recepcja Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

czytanie 

i słuchanie. 

Recepcja Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

czytanie 

i słuchanie, 

• zwykle potrafi 

uzasadnić swoje 

odpowiedzi. 

 

  Produkcja Produkcja Produkcja Produkcja  

  • wypowiedzi ucznia • wypowiedzi ucznia • wypowiedzi ustne • wypowiedzi/ prace  

  nie są płynne i są nie są zbyt płynne, i/lub prace pisemne pisemne ucznia są  

  bardzo krótkie: ale mają dostateczną ucznia są dość płynne i mają  

  wyrazy, zdania długość, płynne i mają odpowiednią  

  pojedyncze, w • uczeń przekazuje odpowiednią długość,  

  formie pisemnej i uzyskuje długość, • uczeń przekazuje  

  dwa, trzy zdania, przynajmniej • uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie  

  • uczeń przekazuje połowę istotnych i uzyskuje wszystkie wymagane  

  i uzyskuje niewielką informacji, istotne informacje, informacje,  

  część istotnych • wypowiedzi ucznia • wypowiedzi ucznia • wypowiedzi ucznia  

  informacji, są częściowo są logiczne i w są logiczne i spójne,  

  • wypowiedzi ucznia nielogiczne miarę spójne, • uczeń stosuje  



  są i niespójne, • uczeń stosuje bogate słownictwo i  

  w dużym stopniu • uczeń stosuje adekwatne do struktury,  

  nielogiczne i słownictwo i tematu słownictwo i • uczeń popełnia  

  niespójne, struktury struktury, sporadyczne błędy  

  • uczeń stosuje odpowiednie do • uczeń popełnia leksykalno-  

  niewielki zakres formy wypowiedzi, nieliczne błędy gramatyczne,  

  słownictwa • uczeń popełnia leksykalno- • uczeń stosuje  

  i struktur, sporo błędów gramatyczne, odpowiednią formę  

  • uczeń popełnia leksykalno- niezakłócające i styl.  

  liczne błędy gramatycznych, komunikacji,   

  leksykalno- które jednak nie • uczeń stosuje   

  gramatyczne, które zakłócają odpowiednią formę i   

  mogą zakłócać komunikacji. styl.   

  komunikację.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


