
WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VIII 

PODRĘCZNIK ENGLISH PLUS OPTIONS DLA KLASY VIII 

Unit 1 

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

Słownictwo: mody i popularne 
trendy; ubrania; przysłówki; 
mocne przymiotniki oraz 
struktury gramatyczne: used to; 
czas Past Continuous (czas 
przeszły ciągły) w formie 
twierdzącej, przeczącej i 
pytającej; różnice między 
P.Continuous od P.Simple (czas 
przeszly prosty) 

Uczeń 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 

Uczeń 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 

Uczeń 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 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 
słownictwa (np. przypisuje 
angielskie słowa do obrazków 
lub ich polskich tłumaczeń) oraz 
rozpoznaje (rozróżnia) większość 
z wymaganych struktur 
gramatycznych; stara się 
rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 
(np. przypisuje angielskie słowa 
do obrazków lub ich polskich 
tłumaczeń) oraz rozpoznaje 
(rozróżnia) część z wymaganych 
struktur gramatycznych; stara 
się rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury, stara się 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: 
zadawanie pytań i opowiadanie 
o zainteresowaniach; wyrażanie 
opinii na temat kupowanych 
ubrań (w sklepie) 

Uczeń samodzielnie i płynnie 
formułuje adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
żadnych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy, które nie 
zakłócają zrozumienia  

Uczeń stara się formułować 
pytania i odpowiedzi , które nie 
zawsze są adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej;  popełniając 
błędy, które czasami zakłócają 
zrozumienie; potrzebuje 
wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

Uczeń z trudnością i 
niesamodzielnie formułuje 
wymagane pytania i odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy, które w 
dużym stopniu zakłócają 
zrozumienie; korzysta w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: wpis na 
blogu na temat dawnych mód i 
trendów  

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
nie popełniając żadnych błędów 
stosując właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając drobne błędy, które 
absolutnie nie wpływają na 
zrozumienie tekstu; stosuje 
właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając niewielkie błędy nie 
wpływające na zrozumienie 
tekstu, stosując właściwą formę 
i styl   

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  
pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną,  
odwzorowując wypowiedź 
modelową; lub z dużą pomocą 
nauczyciela;  pisząc popełnia 
liczne błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Unit 2 

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

Słownictwo: zmysły; 
przymiotniki opisujące 

Uczeń bezbłędnie i biegle 
posługuje się (ustnie i pisemnie) 

Uczeń poprawnie stosuje (ustnie 
i pisemnie) poznane słownictwo 

Uczeń stosuje (ustnie i pisemnie) 
poznane słownictwo oraz 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 



doświadczenia i odczucia oraz 
struktury gramatyczne: czas 
Present Perfect 
(cz.niedokonany) w formie 
twierdzącej, przeczącej i 
pytającej, użycie for i since (od); 
różnice między P.Perfect a 
P.Simple (cz.przeszły prosty) 

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 

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 

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 

słownictwa (np. przypisuje 
angielskie słowa do obrazków 
lub ich polskich tłumaczeń) oraz 
rozpoznaje (rozróżnia) większość 
z wymaganych struktur 
gramatycznych; stara się 
rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

(np. przypisuje angielskie słowa 
do obrazków lub ich polskich 
tłumaczeń) oraz rozpoznaje 
(rozróżnia) część z wymaganych 
struktur gramatycznych; stara 
się rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury, stara się 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: 
wyrażanie i pytanie o emocje i 
odczucia; planowanie z 
kolegą/koleżanką czasu 
wolnego 

Uczeń samodzielnie i płynnie 
formułuje adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
żadnych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy, które nie 
zakłócają zrozumienia  

Uczeń stara się formułować 
pytania i odpowiedzi , które nie 
zawsze są adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej;  popełniając 
błędy, które czasami zakłócają 
zrozumienie; potrzebuje 
wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

Uczeń z trudnością i 
niesamodzielnie formułuje 
wymagane pytania i odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy, które w 
dużym stopniu zakłócają 
zrozumienie; korzysta w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: opis 
atrakcyjnych miejsc (broszura 
turystyczna, wiadomość 
tekstowa, kartka pocztowa)  

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
nie popełniając żadnych błędów 
stosując właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając drobne błędy, które 
absolutnie nie wpływają na 
zrozumienie tekstu; stosuje 
właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając niewielkie błędy nie 
wpływające na zrozumienie 
tekstu, stosując właściwą formę 
i styl   

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  
pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną,  
odwzorowując wypowiedź 
modelową; lub z dużą pomocą 
nauczyciela;  pisząc popełnia 
liczne błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Unit 3 

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

Słownictwo: pojęcia 
geograficzne; czasowniki 
dotyczące podróży; czasowniki z 
przyimkami wyrażające ruch 
oraz struktury gramatyczne: 
zaimki względne (który, jaki , 
gdzie), czasy niedokonane 
Present Perfect Simple i Present 
Perfect Continuous, użycie w 
zdaniach słów: już, jeszcze, 
wciąż, właśnie (yet, still, 

Uczeń 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 

Uczeń 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 

Uczeń 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 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 
słownictwa (np. przypisuje 
angielskie słowa do obrazków 
lub ich polskich tłumaczeń) oraz 
rozpoznaje (rozróżnia) większość 
z wymaganych struktur 
gramatycznych; stara się 
rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 
(np. przypisuje angielskie słowa 
do obrazków lub ich polskich 
tłumaczeń) oraz rozpoznaje 
(rozróżnia) część z wymaganych 
struktur gramatycznych; stara 
się rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury, stara się 
wykonywać zadania 



already, just) wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

sprawdzające ich rozumienie 
popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: 
wyrażanie i pytania o 
preferencje; wymienianie się 
informacjami na temat 
doświadczeń (pytania i 
odpowiedzi) 

Uczeń samodzielnie i płynnie 
formułuje adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
żadnych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy, które nie 
zakłócają zrozumienia  

Uczeń stara się formułować 
pytania i odpowiedzi , które nie 
zawsze są adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej;  popełniając 
błędy, które czasami zakłócają 
zrozumienie; potrzebuje 
wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

Uczeń z trudnością i 
niesamodzielnie formułuje 
wymagane pytania i odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy, które w 
dużym stopniu zakłócają 
zrozumienie; korzysta w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: wpis na 
stronie internetowej z 
najczęściej zadawanymi 
pytaniami (FAQ) – 
formułowanie pytań i 
odpowiadanie na nie 

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
nie popełniając żadnych błędów 
stosując właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając drobne błędy, które 
absolutnie nie wpływają na 
zrozumienie tekstu; stosuje 
właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając niewielkie błędy nie 
wpływające na zrozumienie 
tekstu, stosując właściwą formę 
i styl   

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  
pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną,  
odwzorowując wypowiedź 
modelową; lub z dużą pomocą 
nauczyciela;  pisząc popełnia 
liczne błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

 Unit 4 

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

Słownictwo: zanieczyszczenie 
środowiska; rolnictwo i 
żywność; przymiotniki opisujące 
nowoczesne przedmioty; oraz 
struktury gramatyczne: 
określniki ilościowe 
(quantifiers), pytania 
potwierdzające (question tags); 
zdania celowe (clauses of 
purpose) 

Uczeń 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 

Uczeń 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 

Uczeń 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 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 
słownictwa (np. przypisuje 
angielskie słowa do obrazków 
lub ich polskich tłumaczeń) oraz 
rozpoznaje (rozróżnia) większość 
z wymaganych struktur 
gramatycznych; stara się 
rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 
(np. przypisuje angielskie słowa 
do obrazków lub ich polskich 
tłumaczeń) oraz rozpoznaje 
(rozróżnia) część z wymaganych 
struktur gramatycznych; stara 
się rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury, stara się 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: 
wyrażanie obaw, rozmowa o 
problemach (środowisko, 
społeczeństwo); opisywanie 

Uczeń samodzielnie i płynnie 
formułuje adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
żadnych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy, które nie 

Uczeń stara się formułować 
pytania i odpowiedzi , które nie 
zawsze są adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej;  popełniając 
błędy, które czasami zakłócają 

Uczeń z trudnością i 
niesamodzielnie formułuje 
wymagane pytania i odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy, które w 
dużym stopniu zakłócają 



funkcji produktów; 
porównywanie produktów  

zakłócają zrozumienia  zrozumienie; potrzebuje 
wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

zrozumienie; korzysta w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: krótkie 
teksty (ogłoszenie, zaproszenie, 
notatka) 

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
nie popełniając żadnych błędów 
stosując właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając drobne błędy, które 
absolutnie nie wpływają na 
zrozumienie tekstu; stosuje 
właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając niewielkie błędy nie 
wpływające na zrozumienie 
tekstu, stosując właściwą formę 
i styl   

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  
pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną,  
odwzorowując wypowiedź 
modelową; lub z dużą pomocą 
nauczyciela;  pisząc popełnia 
liczne błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Unit 5 

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

Słownictwo: wyrażenia z get ; 
słownictwo opisujące 
przewidywania co do 
przyszłości świata; czasowniki 
opisujące wybory życiowe oraz 
struktury gramatyczne: zdania  
warunkowe pierwszego typu 
(1st Conditional); różnice 
pomiędzy might oraz will 
(stopień pewności); różnice 
pomiędzy czasami przyszłymi 
(will i going to), czas przyszły 
ciągły (Future Continuous); 
zaimki zwrotne  

Uczeń 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 

Uczeń 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 

Uczeń 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 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 
słownictwa (np. przypisuje 
angielskie słowa do obrazków 
lub ich polskich tłumaczeń) oraz 
rozpoznaje (rozróżnia) większość 
z wymaganych struktur 
gramatycznych; stara się 
rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 
(np. przypisuje angielskie słowa 
do obrazków lub ich polskich 
tłumaczeń) oraz rozpoznaje 
(rozróżnia) część z wymaganych 
struktur gramatycznych; stara 
się rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury, stara się 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: rozmowa 
o planowaniu spotkań, 
obowiązków (future 
arrangements); opowiadanie o 
planach na dalszą przyszłość 
(dorosłość) 

Uczeń samodzielnie i płynnie 
formułuje adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
żadnych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy, które nie 
zakłócają zrozumienia  

Uczeń stara się formułować 
pytania i odpowiedzi , które nie 
zawsze są adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej;  popełniając 
błędy, które czasami zakłócają 
zrozumienie; potrzebuje 
wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

Uczeń z trudnością i 
niesamodzielnie formułuje 
wymagane pytania i odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy, które w 
dużym stopniu zakłócają 
zrozumienie; korzysta w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: list w 
stylu formalnym i 
nieformalnym  

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
nie popełniając żadnych błędów 
stosując właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając drobne błędy, które 
absolutnie nie wpływają na 
zrozumienie tekstu; stosuje 

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając niewielkie błędy nie 
wpływające na zrozumienie 
tekstu, stosując właściwą formę 

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną,  
odwzorowując wypowiedź 
modelową; lub z dużą pomocą 



właściwą formę i styl   i styl   pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

nauczyciela;  pisząc popełnia 
liczne błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Unit 6 

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

Słownictwo: szkoła, kursy, 
egzaminy, kariera zawodowa; 
oraz struktury gramatyczne: 
czasowniki modalne (can, 
could, be able to, have to, need 
to, must, should) 

Uczeń 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 

Uczeń 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 

Uczeń 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 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 
słownictwa (np. przypisuje 
angielskie słowa do obrazków 
lub ich polskich tłumaczeń) oraz 
rozpoznaje (rozróżnia) większość 
z wymaganych struktur 
gramatycznych; stara się 
rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 
(np. przypisuje angielskie słowa 
do obrazków lub ich polskich 
tłumaczeń) oraz rozpoznaje 
(rozróżnia) część z wymaganych 
struktur gramatycznych; stara 
się rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury, stara się 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: 
wyrażanie opinii; pytanie o i 
dawanie rad 
 

Uczeń samodzielnie i płynnie 
formułuje adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
żadnych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy, które nie 
zakłócają zrozumienia  

Uczeń stara się formułować 
pytania i odpowiedzi , które nie 
zawsze są adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej;  popełniając 
błędy, które czasami zakłócają 
zrozumienie; potrzebuje 
wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

Uczeń z trudnością i 
niesamodzielnie formułuje 
wymagane pytania i odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy, które w 
dużym stopniu zakłócają 
zrozumienie; korzysta w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: esej opinii 
dotyczący wybranej kwestii 
związanej ze szkolnictwem  
(dawanie argumentów i 
uzasadnienie własnej opinii) 

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
nie popełniając żadnych błędów 
stosując właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając drobne błędy, które 
absolutnie nie wpływają na 
zrozumienie tekstu; stosuje 
właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając niewielkie błędy nie 
wpływające na zrozumienie 
tekstu, stosując właściwą formę 
i styl   

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  
pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną,  
odwzorowując wypowiedź 
modelową; lub z dużą pomocą 
nauczyciela;  pisząc popełnia 
liczne błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Unit 7 

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

Słownictwo: czasowniki 
związane z działalnością 

Uczeń bezbłędnie i biegle 
posługuje się (ustnie i pisemnie) 

Uczeń poprawnie stosuje (ustnie 
i pisemnie) poznane słownictwo 

Uczeń stosuje (ustnie i pisemnie) 
poznane słownictwo oraz 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 



społeczną; przymiotniki 
opisujące pozytywne cechy 
osobowe  oraz struktury 
gramatyczne: czasowniki i 
wyrażenia wyrażające różny 
stopień pewności w 
przewidywaniach (can, may, 
might, could, must, can’t , 
perhaps); drugi typ zdania 
warunkowego (2nd 
Conditional) 
 

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 

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 

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 

słownictwa (np. przypisuje 
angielskie słowa do obrazków 
lub ich polskich tłumaczeń) oraz 
rozpoznaje (rozróżnia) większość 
z wymaganych struktur 
gramatycznych; stara się 
rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

(np. przypisuje angielskie słowa 
do obrazków lub ich polskich 
tłumaczeń) oraz rozpoznaje 
(rozróżnia) część z wymaganych 
struktur gramatycznych; stara 
się rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury, stara się 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: 
wyrażanie opinii dotyczących  
zmian społecznych; 
uzasadnianie własnych opinii i 
poglądów w rozmowie  

Uczeń samodzielnie i płynnie 
formułuje adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
żadnych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy, które nie 
zakłócają zrozumienia  

Uczeń stara się formułować 
pytania i odpowiedzi , które nie 
zawsze są adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej;  popełniając 
błędy, które czasami zakłócają 
zrozumienie; potrzebuje 
wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

Uczeń z trudnością i 
niesamodzielnie formułuje 
wymagane pytania i odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy, które w 
dużym stopniu zakłócają 
zrozumienie; korzysta w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: 
rozprawka na zadany temat 
(opis kontrastujących opinii 
oraz wyrażenie swojej na dany 
temat) 

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
nie popełniając żadnych błędów 
stosując właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając drobne błędy, które 
absolutnie nie wpływają na 
zrozumienie tekstu; stosuje 
właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając niewielkie błędy nie 
wpływające na zrozumienie 
tekstu, stosując właściwą formę 
i styl   

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  
pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną,  
odwzorowując wypowiedź 
modelową; lub z dużą pomocą 
nauczyciela;  pisząc popełnia 
liczne błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Unit 8 

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

Słownictwo: dotyczące świata 
filmu i literatury;  wybrane 
przymiotniki  
oraz struktury gramatyczne:  
strona bierna czasownika w 
czasie teraźniejszym i przeszłym 
(formy twierdzące, przeczące i 
pytające) 

Uczeń 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 

Uczeń 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 

Uczeń 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 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 
słownictwa (np. przypisuje 
angielskie słowa do obrazków 
lub ich polskich tłumaczeń) oraz 
rozpoznaje (rozróżnia) większość 
z wymaganych struktur 
gramatycznych; stara się 
rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 
(np. przypisuje angielskie słowa 
do obrazków lub ich polskich 
tłumaczeń) oraz rozpoznaje 
(rozróżnia) część z wymaganych 
struktur gramatycznych; stara 
się rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury, stara się 
wykonywać zadania 



wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

sprawdzające ich rozumienie 
popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: 
wyrażanie opinii na temat 
filmów, książek;  polecanie 
filmów i książek i uzasadnianie 
swoich preferencji  

Uczeń samodzielnie i płynnie 
formułuje adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
żadnych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy, które nie 
zakłócają zrozumienia  

Uczeń stara się formułować 
pytania i odpowiedzi , które nie 
zawsze są adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej;  popełniając 
błędy, które czasami zakłócają 
zrozumienie; potrzebuje 
wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

Uczeń z trudnością i 
niesamodzielnie formułuje 
wymagane pytania i odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy, które w 
dużym stopniu zakłócają 
zrozumienie; korzysta w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: recenzja 
filmu lub książki  

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
nie popełniając żadnych błędów 
stosując właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając drobne błędy, które 
absolutnie nie wpływają na 
zrozumienie tekstu; stosuje 
właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając niewielkie błędy nie 
wpływające na zrozumienie 
tekstu, stosując właściwą formę 
i styl   

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  
pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną,  
odwzorowując wypowiedź 
modelową; lub z dużą pomocą 
nauczyciela;  pisząc popełnia 
liczne błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

 

 


