
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VII 

PODRĘCZNIK STEPS PLUS DLA KLASY VII 

UNIT 1 

Zakres  Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Słownictwo: przedmioty 

używane na co dzieo; kolejnośd 

przymiotników w opisie;  

przyjaźo i relacje oraz struktury 

gramatyczne: there is/are; 

some/any; present simple, 

przyimki miejsca 

Uczeo bezbłędnie i biegle 

posługuje się (ustnie i pisemnie) 

poznanym słownictwem oraz 

strukturami gramatycznymi, w 

pełni rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie nie 

popełniając żadnych błędów 

Uczeo poprawnie stosuje (ustnie 

i pisemnie) poznane słownictwo 

oraz struktury gramatyczne, w 

pełni rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie nie 

popełniając większych błędów 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając nieliczne błędy, w 

większości rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie 

popełniając nieliczne błędy 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając liczne błędy, i w 

niewielkim zakresie; rozumie 

wypowiedzi (ustne i pisemne) 

obejmujące ww. słownictwo i 

struktury tylko częściowo, oraz 

wykonuje zadania sprawdzające 

ich rozumienie popełniając 

liczne błędy, a niekiedy z 

niewielką pomocą nauczyciela 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając bardzo liczne błędy i 

w niewielkim zakresie, stara się 

rozumied wypowiedzi (ustne i 

pisemne) obejmujące ww. 

słownictwo i struktury, oraz 

wykonuje zadania sprawdzające 

ich rozumienie popełniając 

bardzo liczne błędy potrzebując 

do tego pomocy nauczyciela 

Wypowiedź ustna: opis 

własnego lub idealnego pokoju 

Uczeo samodzielnie i płynnie 

formułuje adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, nie 

popełniając żadnych błędów 

Uczeo samodzielnie formułuje 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, nie 

popełniając większych błędów 

Uczeo samodzielnie formułuje 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, 

popełniając nieliczne błędy, 

które nie zakłócają zrozumienia  

Uczeo formułuje nie zawsze 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, 

popełniając błędy, które czasami 

zakłócają zrozumienie; 

potrzebuje wzoru/modelu lub 

pomocy nauczyciela, by 

sformułowad wymaganą 

wypowiedź 

Uczeo formułuje wymagane 

wypowiedzi, popełniając liczne 

błędy, które w dużym stopniu 

zakłócają zrozumienie; korzysta 

w dużej mierze z pomocy 

nauczyciela, by sformułowad 

wymaganą wypowiedź i 

potrzebuje wzoru/modelu  

Wypowiedź pisemna: e-mail z 

opisemwłasnej osoby i swojego 

życia  

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

nie popełniając żadnych błędów 

stosując właściwą formę i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając drobne błędy, które 

absolutnie nie wpływają na 

zrozumienie tekstu; stosuje 

właściwą formę i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając niewielkie błędy nie 

wpływające na zrozumienie 

tekstu, stosując właściwą formę 

i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając błędy, które mogą 

wpływad na właściwe 

zrozumienie tekstu, częściowo 

stosuje właściwą formę i styl 

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając liczne błędy, które w 

znacznym stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie tekstu, nie 

zachowuje właściwej formy i 

stylu 

Unit 2 



Zakres  Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Słownictwo: czynności w czasie 

wolnym, emocje, typy i cechy 

osobowościoraz struktury 

gramatyczne: can/can’t, 

przysłówki, różnice między 

present simple a present 

continuous, czasowniki 

statyczne i dynamiczne 

Uczeo bezbłędnie i biegle 

posługuje się (ustnie i pisemnie) 

poznanym słownictwem oraz 

strukturami gramatycznymi, w 

pełni rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie nie 

popełniając żadnych błędów 

Uczeo poprawnie stosuje (ustnie 

i pisemnie) poznane słownictwo 

oraz struktury gramatyczne, w 

pełni rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie nie 

popełniając większych błędów 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając nieliczne błędy, w 

większości rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie 

popełniając nieliczne błędy 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając liczne błędy, i w 

niewielkim zakresie; rozumie 

wypowiedzi (ustne i pisemne) 

obejmujące ww. słownictwo i 

struktury tylko częściowo, oraz 

wykonuje zadania sprawdzające 

ich rozumienie popełniając 

liczne błędy, a niekiedy z 

niewielką pomocą nauczyciela 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając bardzo liczne błędy i 

w niewielkim zakresie, stara się 

rozumied wypowiedzi (ustne i 

pisemne) obejmujące ww. 

słownictwo i struktury, oraz 

wykonuje zadania sprawdzające 

ich rozumienie popełniając 

bardzo liczne błędy potrzebując 

do tego pomocy nauczyciela 

Wypowiedź ustna: opisywanie 

własnych umiejętności w czasie 

teraźniejszym, zadawanie pytao 

o umiejętności innych 

Uczeo samodzielnie i płynnie 

formułuje adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, nie 

popełniając żadnych błędów 

Uczeo samodzielnie formułuje 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, nie 

popełniając większych błędów 

Uczeo samodzielnie formułuje 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, 

popełniając nieliczne błędy, 

które nie zakłócają zrozumienia  

Uczeo formułuje nie zawsze 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, 

popełniając błędy, które czasami 

zakłócają zrozumienie; 

potrzebuje wzoru/modelu lub 

pomocy nauczyciela, by 

sformułowad wymaganą 

wypowiedź 

Uczeo formułuje wymagane 

wypowiedzi, popełniając liczne 

błędy, które w dużym stopniu 

zakłócają zrozumienie; korzysta 

w dużej mierze z pomocy 

nauczyciela, by sformułowad 

wymaganą wypowiedź i 

potrzebuje wzoru/modelu  

Wypowiedź pisemna: wpis na 

bloguna temat typów 

osobowości 

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

nie popełniając żadnych błędów 

stosując właściwą formę i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając drobne błędy, które 

absolutnie nie wpływają na 

zrozumienie tekstu; stosuje 

właściwą formę i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając niewielkie błędy nie 

wpływające na zrozumienie 

tekstu, stosując właściwą formę 

i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając błędy, które mogą 

wpływad na właściwe 

zrozumienie tekstu, częściowo 

stosuje właściwą formę i styl 

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając liczne błędy, które w 

znacznym stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie tekstu, nie 

zachowuje właściwej formy i 

stylu 

Unit 3 

Zakres  Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Słownictwo: jedzenie i napoje, 

problem marnowania 

jedzeniaoraz struktury 

gramatyczne: rzeczowniki 

Uczeo bezbłędnie i biegle 

posługuje się (ustnie i pisemnie) 

poznanym słownictwem oraz 

strukturami gramatycznymi, w 

Uczeo poprawnie stosuje (ustnie 

i pisemnie) poznane słownictwo 

oraz struktury gramatyczne, w 

pełni rozumie wypowiedzi 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając nieliczne błędy, w 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając liczne błędy, i w 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając bardzo liczne błędy i 



policzalne i niepoliczalne, 

określenia ilości, stopniowanie 

przymiotników  

pełni rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie nie 

popełniając żadnych błędów 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie nie 

popełniając większych błędów 

większości rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie 

popełniając nieliczne błędy 

niewielkim zakresie; rozumie 

wypowiedzi (ustne i pisemne) 

obejmujące ww. słownictwo i 

struktury tylko częściowo, oraz 

wykonuje zadania sprawdzające 

ich rozumienie popełniając 

liczne błędy, a niekiedy z 

niewielką pomocą nauczyciela 

w niewielkim zakresie, stara się 

rozumied wypowiedzi (ustne i 

pisemne) obejmujące ww. 

słownictwo i struktury, oraz 

wykonuje zadania sprawdzające 

ich rozumienie popełniając 

bardzo liczne błędy potrzebując 

do tego pomocy nauczyciela 

Wypowiedź ustna: omawianie i 

porównywanie jadłospisów i 

różnych diet (np. ilośd 

składników odżywczych) 

Uczeo samodzielnie i płynnie 

formułuje adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, nie 

popełniając żadnych błędów 

Uczeo samodzielnie formułuje 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, nie 

popełniając większych błędów 

Uczeo samodzielnie formułuje 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, 

popełniając nieliczne błędy, 

które nie zakłócają zrozumienia  

Uczeo formułuje nie zawsze 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi 

popełniając błędy, które czasami 

zakłócają zrozumienie; 

potrzebuje wzoru/modelu lub 

pomocy nauczyciela, by 

sformułowad wymaganą 

wypowiedź 

Uczeo formułuje wymagane 

wypowiedzi, popełniając liczne 

błędy, które w dużym stopniu 

zakłócają zrozumienie; korzysta 

w dużej mierze z pomocy 

nauczyciela, by sformułowad 

wymaganą wypowiedź i 

potrzebuje wzoru/modelu  

Wypowiedź pisemna: esej 

przedstawiający i uzasadniający 

własną opinię na temat 

problemu  

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

nie popełniając żadnych błędów 

stosując właściwą formę i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając drobne błędy, które 

absolutnie nie wpływają na 

zrozumienie tekstu; stosuje 

właściwą formę i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając niewielkie błędy nie 

wpływające na zrozumienie 

tekstu, stosując właściwą formę 

i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając błędy, które mogą 

wpływad na właściwe 

zrozumienie tekstu, częściowo 

stosuje właściwą formę i styl 

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając liczne błędy, które w 

znacznym stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie tekstu, nie 

zachowuje właściwej formy i 

stylu 

Unit 4 

Zakres  Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Słownictwo: pomieszczenia i 

meble w domu, zasady w 

domu, prywatnośd oraz 

struktury gramatyczne: 

czasownik was/were, 

could/couldn’t, czas past 

simple, nieregularne formy 

czasowników, czas past 

continuous 

Uczeo bezbłędnie i biegle 

posługuje się (ustnie i pisemnie) 

poznanym słownictwem oraz 

strukturami gramatycznymi, w 

pełni rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie nie 

Uczeo poprawnie stosuje (ustnie 

i pisemnie) poznane słownictwo 

oraz struktury gramatyczne, w 

pełni rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie nie 

popełniając większych błędów 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając nieliczne błędy, w 

większości rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając liczne błędy, i w 

niewielkim zakresie; rozumie 

wypowiedzi (ustne i pisemne) 

obejmujące ww. słownictwo i 

struktury tylko częściowo, oraz 

wykonuje zadania sprawdzające 

ich rozumienie popełniając 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając bardzo liczne błędy i 

w niewielkim zakresie, stara się 

rozumied wypowiedzi (ustne i 

pisemne) obejmujące ww. 

słownictwo i struktury, oraz 

wykonuje zadania sprawdzające 

ich rozumienie popełniając 



popełniając żadnych błędów popełniając nieliczne błędy liczne błędy, a niekiedy z 

niewielką pomocą nauczyciela 

bardzo liczne błędy potrzebując 

do tego pomocy nauczyciela 

Wypowiedź ustna:opisywanie 

swoich umiejętności w czasie 

przeszłym (co umiałem/am), 

pytanie o umiejętności innych 

Uczeo samodzielnie i płynnie 

formułuje adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, nie 

popełniając żadnych błędów 

Uczeo samodzielnie formułuje 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, nie 

popełniając większych błędów 

Uczeo samodzielnie formułuje 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, 

popełniając nieliczne błędy, 

które nie zakłócają zrozumienia  

Uczeo formułuje nie zawsze 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, 

popełniając błędy, które czasami 

zakłócają zrozumienie; 

potrzebuje wzoru/modelu lub 

pomocy nauczyciela, by 

sformułowad wymaganą 

wypowiedź 

Uczeo formułuje wymagane 

wypowiedzi, popełniając liczne 

błędy, które w dużym stopniu 

zakłócają zrozumienie; korzysta 

w dużej mierze z pomocy 

nauczyciela, by sformułowad 

wymaganą wypowiedź i 

potrzebuje wzoru/modelu  

Wypowiedź pisemna: wpis na 

blogu dotyczący respektowania 

prywatności ( opis sytuacji w 

czasie przeszłym i emocji temu 

towarzyszących) 

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

nie popełniając żadnych błędów 

stosując właściwą formę i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając drobne błędy, które 

absolutnie nie wpływają na 

zrozumienie tekstu; stosuje 

właściwą formę i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając niewielkie błędy nie 

wpływające na zrozumienie 

tekstu, stosując właściwą formę 

i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając błędy, które mogą 

wpływad na właściwe 

zrozumienie tekstu, częściowo 

stosuje właściwą formę i styl 

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając liczne błędy, które w 

znacznym stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie tekstu, nie 

zachowuje właściwej formy i 

stylu 

 

 

Unit 5 

Zakres  Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Słownictwo: zawody, pracaoraz 

struktury gramatyczne: czas 

przyszły ‘be going to’ oraz 

present continuous do opisu 

ustaleo na przyszłośd 

Uczeo bezbłędnie i biegle 

posługuje się (ustnie i pisemnie) 

poznanym słownictwem oraz 

strukturami gramatycznymi, w 

pełni rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie nie 

popełniając żadnych błędów 

Uczeo poprawnie stosuje (ustnie 

i pisemnie) poznane słownictwo 

oraz struktury gramatyczne, w 

pełni rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie nie 

popełniając większych błędów 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając nieliczne błędy, w 

większości rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie 

popełniając nieliczne błędy 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając liczne błędy, i w 

niewielkim zakresie; rozumie 

wypowiedzi (ustne i pisemne) 

obejmujące ww. słownictwo i 

struktury tylko częściowo, oraz 

wykonuje zadania sprawdzające 

ich rozumienie popełniając 

liczne błędy, a niekiedy z 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając bardzo liczne błędy i 

w niewielkim zakresie, stara się 

rozumied wypowiedzi (ustne i 

pisemne) obejmujące ww. 

słownictwo i struktury, oraz 

wykonuje zadania sprawdzające 

ich rozumienie popełniając 

bardzo liczne błędy potrzebując 



niewielką pomocą nauczyciela do tego pomocy nauczyciela 

Wypowiedź ustna: opis swoich 

zamierzeo i planów na 

najbliższą przyszłośd, zapytania 

o plany innych 

Uczeo samodzielnie i płynnie 

formułuje adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, nie 

popełniając żadnych błędów 

Uczeo samodzielnie formułuje 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, nie 

popełniając większych błędów 

Uczeo samodzielnie formułuje 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, 

popełniając nieliczne błędy, 

które nie zakłócają zrozumienia  

Uczeo formułuje nie zawsze 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, 

popełniając błędy, które czasami 

zakłócają zrozumienie; 

potrzebuje wzoru/modelu lub 

pomocy nauczyciela, by 

sformułowad wymaganą 

wypowiedź 

Uczeo formułuje wymagane 

wypowiedzi,  popełniając liczne 

błędy, które w dużym stopniu 

zakłócają zrozumienie; korzysta 

w dużej mierze z pomocy 

nauczyciela, by sformułowad 

wymaganą wypowiedź i 

potrzebuje wzoru/modelu  

Wypowiedź pisemna: podanie o 

pracę 

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

nie popełniając żadnych błędów 

stosując właściwą formę i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając drobne błędy, które 

absolutnie nie wpływają na 

zrozumienie tekstu; stosuje 

właściwą formę i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając niewielkie błędy nie 

wpływające na zrozumienie 

tekstu, stosując właściwą formę 

i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając błędy, które mogą 

wpływad na właściwe 

zrozumienie tekstu, częściowo 

stosuje właściwą formę i styl 

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając liczne błędy, które w 

znacznym stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie tekstu, nie 

zachowuje właściwej formy i 

stylu 

Unit 6 

Zakres  Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Słownictwo: miejsca w 

mieścieoraz struktury 

gramatyczne:czas przyszły 

future simple, spójniki (and, so 

that, because, but), strona 

bierna (passive) 

Uczeo bezbłędnie i biegle 

posługuje się (ustnie i pisemnie) 

poznanym słownictwem oraz 

strukturami gramatycznymi, w 

pełni rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie nie 

popełniając żadnych błędów 

Uczeo poprawnie stosuje (ustnie 

i pisemnie) poznane słownictwo 

oraz struktury gramatyczne, w 

pełni rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie nie 

popełniając większych błędów 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając nieliczne błędy, w 

większości rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie 

popełniając nieliczne błędy 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając liczne błędy, i w 

niewielkim zakresie; rozumie 

wypowiedzi (ustne i pisemne) 

obejmujące ww. słownictwo i 

struktury tylko częściowo, oraz 

wykonuje zadania sprawdzające 

ich rozumienie popełniając 

liczne błędy, a niekiedy z 

niewielką pomocą nauczyciela 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając bardzo liczne błędy i 

w niewielkim zakresie, stara się 

rozumied wypowiedzi (ustne i 

pisemne) obejmujące ww. 

słownictwo i struktury, oraz 

wykonuje zadania sprawdzające 

ich rozumienie popełniając 

bardzo liczne błędy potrzebując 

do tego pomocy nauczyciela 

Wypowiedź ustna: wyrażanie 

ogólnych przewidywao 

dotyczących przyszłości, pytanie 

Uczeo samodzielnie i płynnie 

formułuje adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, nie 

Uczeo samodzielnie formułuje 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, nie 

Uczeo samodzielnie formułuje 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, 

popełniając nieliczne błędy, 

Uczeo formułuje nie zawsze 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, 

popełniając błędy, które czasami 

Uczeo formułuje wymagane 

wypowiedzi, popełniając liczne 

błędy, które w dużym stopniu 

zakłócają zrozumienie; korzysta 



o przewidywania innych popełniając żadnych błędów popełniając większych błędów które nie zakłócają zrozumienia  zakłócają zrozumienie; 

potrzebuje wzoru/modelu lub 

pomocy nauczyciela, by 

sformułowad wymaganą 

wypowiedź 

w dużej mierze z pomocy 

nauczyciela, by sformułowad 

wymaganą wypowiedź i 

potrzebuje wzoru/modelu  

Wypowiedź pisemna: opis 

wybranego miasta 

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

nie popełniając żadnych błędów 

stosując właściwą formę i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając drobne błędy, które 

absolutnie nie wpływają na 

zrozumienie tekstu; stosuje 

właściwą formę i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając niewielkie błędy nie 

wpływające na zrozumienie 

tekstu, stosując właściwą formę 

i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając błędy, które mogą 

wpływad na właściwe 

zrozumienie tekstu, częściowo 

stosuje właściwą formę i styl 

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając liczne błędy, które w 

znacznym stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie tekstu, nie 

zachowuje właściwej formy i 

stylu 

Unit 7 

Zakres  Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Słownictwo: sporty , sprzęt 

sportowyoraz struktury 

gramatyczne:czas present 

perfect 

Uczeo bezbłędnie i biegle 

posługuje się (ustnie i pisemnie) 

poznanym słownictwem oraz 

strukturami gramatycznymi, w 

pełni rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie nie 

popełniając żadnych błędów 

Uczeo poprawnie stosuje (ustnie 

i pisemnie) poznane słownictwo 

oraz struktury gramatyczne, w 

pełni rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie nie 

popełniając większych błędów 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając nieliczne błędy, w 

większości rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie 

popełniając nieliczne błędy 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając liczne błędy, i w 

niewielkim zakresie; rozumie 

wypowiedzi (ustne i pisemne) 

obejmujące ww. słownictwo i 

struktury tylko częściowo, oraz 

wykonuje zadania sprawdzające 

ich rozumienie popełniając 

liczne błędy, a niekiedy z 

niewielką pomocą nauczyciela 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając bardzo liczne błędy i 

w niewielkim zakresie, stara się 

rozumied wypowiedzi (ustne i 

pisemne) obejmujące ww. 

słownictwo i struktury, oraz 

wykonuje zadania sprawdzające 

ich rozumienie popełniając 

bardzo liczne błędy potrzebując 

do tego pomocy nauczyciela 

Wypowiedź ustna: opisywanie 

własnych przeżyd i wyjątkowych 

doświadczeo i pytanie o nie 

innych  

Uczeo samodzielnie i płynnie 

formułuje adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnejwypowiedzi, nie 

popełniając żadnych błędów 

Uczeo samodzielnie formułuje 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, nie 

popełniając większych błędów 

Uczeo samodzielnie formułuje 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej 

wypowiedzi,popełniając 

nieliczne błędy, które nie 

zakłócają zrozumienia  

Uczeo formułuje nie zawsze 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, 

popełniając błędy, które czasami 

zakłócają zrozumienie; 

potrzebuje wzoru/modelu lub 

pomocy nauczyciela, by 

sformułowad wymaganą 

wypowiedź 

Uczeo formułuje wymagane 

wypowiedzi, popełniając liczne 

błędy, które w dużym stopniu 

zakłócają zrozumienie; korzysta 

w dużej mierze z pomocy 

nauczyciela, by sformułowad 

wymaganą wypowiedź i 

potrzebuje wzoru/modelu  



Wypowiedź pisemna: opis 

ulubionego sportowca 

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

nie popełniając żadnych błędów 

stosując właściwą formę i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając drobne błędy, które 

absolutnie nie wpływają na 

zrozumienie tekstu; stosuje 

właściwą formę i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając niewielkie błędy nie 

wpływające na zrozumienie 

tekstu, stosując właściwą formę 

i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając błędy, które mogą 

wpływad na właściwe 

zrozumienie tekstu, częściowo 

stosuje właściwą formę i styl 

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając liczne błędy, które w 

znacznym stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie tekstu, nie 

zachowuje właściwej formy i 

stylu 

Unit 8 

Zakres  Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Słownictwo: uczucia i oraz 

struktury gramatyczne: 0 zdanie 

warunkowe (0 conditional), I 

zdanie warunkowe (1st 

conditional); when, as soon as, 

unless ; mocne przymiotniki, 

przysłówki wzmacniające; 

przymiotniki zakooczone na -ed 

i -ing) 

Uczeo bezbłędnie i biegle 

posługuje się (ustnie i pisemnie) 

poznanym słownictwem oraz 

strukturami gramatycznymi, w 

pełni rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie nie 

popełniając żadnych błędów 

Uczeo poprawnie stosuje (ustnie 

i pisemnie) poznane słownictwo 

oraz struktury gramatyczne, w 

pełni rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie nie 

popełniając większych błędów 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając nieliczne błędy, w 

większości rozumie wypowiedzi 

(ustne i pisemne) obejmujące 

ww. słownictwo i struktury, oraz 

samodzielnie wykonuje zadania 

sprawdzające ich rozumienie 

popełniając nieliczne błędy 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając liczne błędy, i w 

niewielkim zakresie; rozumie 

wypowiedzi (ustne i pisemne) 

obejmujące ww. słownictwo i 

struktury tylko częściowo, oraz 

wykonuje zadania sprawdzające 

ich rozumienie popełniając 

liczne błędy, a niekiedy z 

niewielką pomocą nauczyciela 

Uczeo stosuje (ustnie i pisemnie) 

poznane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne 

popełniając bardzo liczne błędy i 

w niewielkim zakresie, stara się 

rozumied wypowiedzi (ustne i 

pisemne) obejmujące ww. 

słownictwo i struktury, oraz 

wykonuje zadania sprawdzające 

ich rozumienie popełniając 

bardzo liczne błędy potrzebując 

do tego pomocy nauczyciela 

Wypowiedź ustna: opisywanie 

własnych emocji i sytuacji, 

które je wywołały, pytanie 

innych o ich samopoczucie i 

uczucia w różnych sytuacjach 

Uczeo samodzielnie i płynnie 

formułuje adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, nie 

popełniając żadnych błędów 

Uczeo samodzielnie formułuje 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, nie 

popełniając większych błędów 

Uczeo samodzielnie formułuje 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, 

popełniając nieliczne błędy, 

które nie zakłócają zrozumienia  

Uczeo formułuje nie zawsze 

adekwatne do sytuacji 

komunikacyjnej wypowiedzi, 

popełniając błędy, które czasami 

zakłócają zrozumienie; 

potrzebuje wzoru/modelu lub 

pomocy nauczyciela, by 

sformułowad wymaganą 

wypowiedź 

Uczeo formułuje wymagane 

wypowiedzi, popełniając liczne 

błędy, które w dużym stopniu 

zakłócają zrozumienie; korzysta 

w dużej mierze z pomocy 

nauczyciela, by sformułowad 

wymaganą wypowiedź i 

potrzebuje wzoru/modelu  

Wypowiedź pisemna: wpis w 

pamiętniku (opis emocji i 

sytuacji) 

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

nie popełniając żadnych błędów 

stosując właściwą formę i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając drobne błędy, które 

absolutnie nie wpływają na 

zrozumienie tekstu; stosuje 

właściwą formę i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając niewielkie błędy nie 

wpływające na zrozumienie 

tekstu, stosując właściwą formę 

i styl   

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając błędy, które mogą 

wpływad na właściwe 

zrozumienie tekstu, częściowo 

stosuje właściwą formę i styl 

Uczeo pisze wypowiedź pisemną 

popełniając liczne błędy, które w 

znacznym stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie tekstu, nie 

zachowuje właściwej formy i 



stylu 

 

 

 

 

 

 

 


