
Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie ocen szkolnych  
w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Kaszubskich                             

w Koleczkowie 

PRZEDMIOT : JĘZYK ANGIELSKI 
TYP SZKOŁY: szkoła podstawowa, kl. IV-VIII   

Osiągnięcia na poszczególne oceny szkolne odpowiadają pięciu zakresom ujętym                 
w Podstawie programowej: 

• Stosowanie odpowiednich środków językowych − gramatyka, słownictwo                          
i funkcje językowe 

• Słuchanie - umiejętność słuchania ze zrozumieniem 
• Czytanie - umiejętność czytania ogólnego i szczegółowego  
• Komunikacja – mówienie na określony temat, dialogi spontaniczne, 

wymowa 
•  Wypowiedź pisemna- umiejętność pisania prostych tekstów o charakterze 

użytkowym   

Skala 
ocen

Stosowanie odpowiednich środków językowych − gramatyka, słownictwo                        
i funkcje językowe 
Osiągnięcia ucznia:

6

• bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji zagadnienia 
gramatyczne określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza 
nakreślone ramy; 

• bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji bogaty zasób      
słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną       
w rozkładzie materiału i wykraczający poza nią; 

• zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku             
i wiele wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet; 

• samodzielnie posługuje się różnego rodzaju słownikami i innymi źródłami 
wiedzy i informacji; 

• zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje, oraz zawsze skutecznie 
wykorzystuje różnorodne strategie egzaminacyjne adekwatne do danego 
typu zadania ósmoklasisty; 
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• dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji zagadnienia 
gramatyczne określone w rozkładzie materiału;  

• potrafi budować złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym               
i logicznym oraz krótkie kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie spójnych 
akapitów; 

• dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji bogaty zasób 
słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną          
w rozkładzie materiału; 

• zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku; 
      samodzielnie posługuje się różnego rodzaju słownikami i innymi źródłami    
      wiedzy i informacji; 
• zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje oraz skutecznie wykorzystuje 

różnorodne strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania 
ósmoklasisty;

4

• dość dobrze opanował i stosuje w komunikacji zagadnienia gramatyczne 
określone w rozkładzie materiału;  

• dość dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób 
słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną         
w rozkładzie materiału;  

• samodzielnie posługuje się słownikiem polsko-angielskim i angielsko-
polskim   

      oraz podstawowymi podręcznikami gramatycznymi; 
• zna, stosownie do sytuacji dobiera oraz zazwyczaj skutecznie wykorzystuje 

najważniejsze strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania;

3

• w stopniu umożliwiającym skuteczną komunikację opanował i stosuje 
niektóre zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału;  

• w stopniu ograniczonym opanował umiejętność zastępowania nieznanych 
słów  

      synonimami, antonimami, przykładem lub prostą definicją, dość często 
sięgając   
      po tłumaczenie na język polski; 
• posługuje się słownikiem polsko-angielskim i angielsko-polskim oraz 

podstawowymi podręcznikami gramatycznymi, ale ma problemy ze 
skutecznym zastosowaniem wszystkich zawartych w nich informacji; 
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• opanował niewielką część zagadnień gramatycznych określonych w 
rozkładzie materiału i ma problemy z zastosowaniem ich w komunikacji; 

• potrafi budować proste zdania pojedyncze, ale nie jest w stanie łączyć ich          
w dłuższe wypowiedzi; popełnia przy tym liczne błędy gramatyczne i stosuje 
bardzo liczne powtórzenia; 

• ma duże problemy w korzystaniu ze słownika oraz podstawowych 
podręczników gramatycznych, wymaga pomocy ze strony nauczyciela przy 
wyszukiwaniu znaczenia wyrazów i wybieraniu wyrazu pasującego do 
kontekstu oraz przy wyszukiwaniu i interpretowaniu reguł gramatycznych; 

1

• nie opanował zagadnień gramatycznych, leksykalnych ani funkcji określonych 
w rozkładzie materiału; 

• nie potrafi budować spójnych zdań, nawet z pomocą nauczyciela; 
• nie potrafi skutecznie korzystać ze słownika ani innych źródeł wiedzy                       

i informacji; 
• nie zna lub zna, ale nie stosuje w praktyce podstawowych strategii 

egzaminacyjnych do rozwiązywania danego typu zadania.

Skala 
ocen

Słuchanie 
Osiągnięcia ucznia:

6

• potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens różnorodnych 
komunikatów opartych na materiale kursowym i wykraczającym poza niego, 
np. rozumie dialogi z filmów i sens popularnych piosenek; komunikatów 
medialnych; 

• potrafi z łatwością streścić komunikat, używając języka angielskiego                      
i polskiego; 

• potrafi z łatwością wydobyć szczegółowe informacje i zareagować stosownie 
do ich treści, np. zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia, czy 
uzupełnić brakujące informacje w tabeli; 

• potrafi z łatwością określić kontekst towarzyszący wypowiedzi; 
• potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela i odnieść się do ich treści; 
• zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje oraz zawsze skutecznie 

wykorzystuje różnorodne strategie egzaminacyjne adekwatne do danego 
typu zadania;
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• potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens różnorodnych 
komunikatów opartych na materiale kursowym; 

• potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje w 
różnorodnych komunikatach; 

• potrafi poprawnie streścić komunikat, używając języka angielskiego i 
polskiego; 

• potrafi poprawnie wydobyć szczegółowe informacje i zareagować stosownie 
do ich treści, np. zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia czy 
uzupełnić brakujące informacje w tabeli; 

• potrafi poprawnie zrozumieć polecenia nauczyciela i odnieść się do ich treści; 

4

• potrafi zazwyczaj poprawnie streścić większość komunikatów, używając 
języka angielskiego i polskiego; 

• potrafi zazwyczaj poprawnie wydobyć większość szczegółowych informacji                     
i zareagować stosownie do ich treści, np. zrobić na ich podstawie notatkę, 
uszeregować zdarzenia czy uzupełnić brakujące informacje w tabeli; 

• potrafi zazwyczaj poprawnie zrozumieć polecenia nauczyciela i odnieść się do 
ich treści; 

• zna, stosownie do sytuacji dobiera oraz zazwyczaj skutecznie wykorzystuje 
najważniejsze strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania;

3

• potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części niektórych 
komunikatów opartych na materiale kursowym; 

• potrafi streścić część komunikatów, używając języka polskiego; ma trudności 
z dokonywaniem streszczenia w języku angielskim; 

• potrafi wydobyć niektóre szczegółowe informacje i udaje mu się zareagować 
stosownie do ich treści np. zrobić na ich podstawie bardzo prostą notatkę, 
uszeregować informacje, czy uzupełnić brakujące informacje w tabeli, choć 
napotyka przy tym wyraźne trudności; 

• potrafi zrozumieć część poleceń nauczyciela i odnieść się do ich treści; 
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• sporadycznie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens prostych 
komunikatów opartych na materiale kursowym; 

• potrafi wyodrębnić i zrozumieć nieliczne kluczowe informacje w prostszych 
komunikatach; 

• potrafi nieporadnie streścić najprostsze komunikaty, używając języka 
polskiego; nie potrafi dokonać streszczenia w języku angielskim; 

• potrafi wydobyć pojedyncze szczegółowe informacje, na które z wysiłkiem 
udaje mu się zareagować stosownie do ich treści, np. uszeregować 
informacje czy uzupełnić pojedyncze brakujące informacje w tabeli; 

• sporadycznie potrafi określić kontekst lub jeden z elementów kontekstu 
towarzyszącego najprostszej wypowiedzi (np. czas, miejsce lub osoby); 

• potrafi zrozumieć nieliczne polecenia nauczyciela z pomocą                                      
i podpowiedziami, ale tylko sporadycznie potrafi odnieść się do ich treści; 

1

• nie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólnego sensu najprostszych 
komunikatów opartych na materiale kursowym; 

• nie potrafi wyłonić błędów zawartych w najprostszych komunikatach; 
• nie potrafi wydobyć szczegółowych informacji ani zareagować stosownie do 

ich treści, np. wybrać odpowiednich opcji odpowiedzi, uszeregować 
informacji czy uzupełnić pojedyncze brakujące informacje w tabeli; 

• nie rozumie prostych poleceń nauczyciela nawet z pomocą i podpowiedziami 
i nie potrafi odnieść się do ich treści; nie potrafi określić żadnego z 
elementów kontekstu towarzyszącego najprostszej wypowiedzi (np. czas, 
miejsce lub osoby); 

• nie zna lub zna, ale nie stosuje podstawowych strategii egzaminacyjnych do 
rozwiązania danego typu zadania.

Skala 
ocen

Czytanie 
Osiągnięcia ucznia:
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• potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens różnorodnych 
tekstów opartych na materiale kursowym i wykraczających poza niego, np. 
rozumie teksty literackie czytane dla przyjemności, autentyczne artykuły 
prasowe i te publikowane w Internecie; np. Readers, NaMonal Geographics 

• potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje zawarte               
w różnorodnych tekstach; 

• potrafi z łatwością streścić tekst używając języka angielskiego i polskiego; 
• potrafi z łatwością ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa, czy 

fałszywa i uzasadnić swoją decyzję oraz wyłonić błędy zawarte w 
różnorodnych tekstach; 

• potrafi z łatwością wydobyć szczegółowe informacje i zareagować stosownie 
do ich treści, np. zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia, czy 
przedstawić treść w formie graficznej; 

• zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje, oraz zawsze skutecznie 
wykorzystuje różnorodne strategie egzaminacyjne adekwatne do danego 
typu zadania;

5

• potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens nie tylko 
różnorodnych tekstów opartych na materiale kursowym, lecz także prostych 
autentycznych tekstów o charakterze użytkowym (np. instrukcje obsługi, 
ulotki) i uproszczonych wersji literackich czy artykułów prasowych. np. 
Readers, NaMonal Geographics. 

• rozumie konstrukcję tekstu i potrafi poprawnie rozpoznać związki pomiędzy 
jego poszczególnymi fragmentami; 

• potrafi poprawnie streścić tekst, używając języka angielskiego i polskiego; 
• potrafi poprawnie ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa, czy 

fałszywa i uzasadnić swoją decyzję oraz wyłonić błędy zawarte w 
różnorodnych tekstach; 

• potrafi poprawnie wydobyć szczegółowe informacje i zareagować stosownie 
do ich treści, np. zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia, czy 
przedstawić treść w formie graficznej; 
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• potrafi zazwyczaj poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens większości 
tekstów opartych na materiale kursowym; 

• zazwyczaj rozumie konstrukcję tekstu i zwykle potrafi poprawnie rozpoznać 
związki pomiędzy jego poszczególnymi fragmentami; 

• zazwyczaj potrafi poprawnie ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa, 
czy fałszywa, choć może mieć trudności z uzasadnieniem swojej decyzji; 
potrafi zazwyczaj skutecznie wyłonić błędy zawarte w większości tekstów; 

• zazwyczaj potrafi poprawnie wydobyć szczegółowe informacje i w większości 
przypadków zareagować stosownie do ich treści, np. zrobić na ich podstawie 
notatkę, uszeregować zdarzenia, czy przedstawić treść w formie graficznej; 

• zna, stosownie do sytuacji dobiera oraz zazwyczaj skutecznie wykorzystuje 
najważniejsze strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania;

3

• potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens niektórych tekstów opartych na 
materiale kursowym; 

• rozumie konstrukcję niektórych tekstów i potrafi rozpoznać najbardziej 
podstawowe zależności pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu; 

• potrafi krótko streścić prostsze teksty, używając języka polskiego, ale ma 
wyraźne trudności ze streszczeniami w języku angielskim; 

• czasami potrafi ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa, czy fałszywa, 
ale ma trudności z uzasadnieniem swojej decyzji; potrafi wyłonić niektóre 
błędy zawarte w prostszych tekstach; 

• potrafi wydobyć niektóre szczegółowe informacje i udaje mu się zareagować 
stosownie do ich treści np. uzupełnić na ich podstawie notatkę czy 
uszeregować informacje, choć napotyka przy tym wyraźne trudności; 
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• sporadycznie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens prostszych tekstów 
opartych na materiale kursowym; 

• sporadycznie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych 
części prostszych tekstów opartych na materiale kursowym; 

• sporadycznie rozumie konstrukcję tekstów i rozpoznaje najbardziej 
podstawowe zależności pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu pod 
warunkiem, że tekst ma bardzo klarowną strukturę i jasno wyrażoną treść; 

• sporadycznie potrafi wyodrębnić i zrozumieć najbardziej kluczowe informacje 
zawarte w prostszych tekstach; 

• sporadycznie potrafi krótko streścić najprostsze teksty, używając języka 
polskiego, ale nie radzi sobie ze streszczeniami w języku angielskim; 

• sporadycznie potrafi ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa, czy 
fałszywa, ale nie radzi sobie z uzasadnieniem swojej decyzji; tylko 
sporadycznie potrafi wyłonić najbardziej podstawowe błędy zawarte w 
najprostszych tekstach; 

• sporadycznie potrafi wydobyć pojedyncze informacje, na które z wysiłkiem 
udaje mu się zareagować stosownie do ich treści, np. uszeregować 
informacje, czy uzupełnić pojedyncze brakujące informacje w tabeli; 

• słabo zna podstawowe strategie egzaminacyjne, ale sporadycznie potrafi 
odnieść je i zastosować w celu rozwiązania danego typu zadania; 

1

• nie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólnego sensu najprostszych tekstów 
opartych na materiale kursowym; 

• nie rozumie konstrukcji najprostszych tekstów i nie rozpoznaje najbardziej 
podstawowych zależności pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu, 
nawet jeśli tekst ma bardzo klarowną strukturę i jasno wyrażoną treść, 

• nie potrafi krótko streścić najprostszych tekstów, używając języka polskiego a 
tym bardziej języka angielskiego; 

• nie potrafi ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa, czy fałszywa i nie 
radzi sobie z uzasadnieniem swojej decyzji; nie potrafi wyłonić najbardziej 
nawet podstawowych błędów zawartych w najprostszych tekstach; 

• nie potrafi wydobyć pojedynczych informacji i nie udaje mu się zareagować 
na nie stosownie do ich treści, np. uszeregować czy sklasyfikować informacji; 

• nie potrafi zidentyfikować i nazwać najbardziej oczywistych intencji autorów 
najprostszych tekstów; 

• nie zna lub zna, ale nie stosuje podstawowych strategii egzaminacyjnych do 
rozwiązania danego typu zadania.



Skala 
ocen

Komunikacja – mówienie na określony temat, dialogi spontaniczne, wymowa 
Osiągnięcia ucznia:
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• potrafi porozumiewać się z łatwością, bardzo swobodnie, płynnie i bez 
wahania; 

• jego wymowa, akcent i intonacja są na ogół poprawne i nie zakłócają 
komunikacji; 

• potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować bogaty zakres 
struktur leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych zgodnie z kryteriami 
szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich środków językowych 
(powyżej); 

• potrafi swobodnie i poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując 
różnorodne formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 
materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy; 

• potrafi aktywnie i swobodnie komunikować swoje potrzeby i reagować 
językowo na potrzeby wyrażane w komunikatach innych osób (propozycje, 
sugesMe, pozwolenie, preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, 
podziękowania, przeprosiny, skargi, wyjaśnienia) w obrębie tematów ujętych 
w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy; 

• potrafi precyzyjnie i szczegółowo opowiedzieć o codziennych wydarzeniach             
i trafnie je skomentować 

• potrafi swobodnie i precyzyjnie przedstawić fakty z przeszłości i 
teraźniejszości oraz bardzo szczegółowo zrelacjonować zdarzenia                            
z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób trzecich; 

• potrafi swobodnie i precyzyjnie wyrazić intencje, marzenia, nadzieje i plany 
na przyszłość w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także 
wykraczających poza zakres obowiązkowy; 

• potrafi swobodnie dostosować rejestr wypowiedzi do sytuacji (styl 
formalny / nieformalny); 

• zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje, oraz zawsze skutecznie 
wykorzystuje różnorodne strategie egzaminacyjne adekwatne do danego 
typu zadania ósmoklasisty lub odpowiedniego etapu nauczania;
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• potrafi porozumiewać się płynnie i bez wahania; 
• jego wymowa, akcent i intonacja są na ogół poprawne i nie zakłócają 

komunikacji; 
• potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować struktury leksykalno-

gramatyczne i funkcje językowe zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. 
stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej); 

• potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując adekwatne 
formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

• potrafi uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w obrębie tematów 
ujętych w rozkładzie materiału; 

• potrafi aktywnie komunikować swoje potrzeby i reagować językowo na 
potrzeby wyrażane w komunikatach innych osób (propozycje, sugesMe, 
pozwolenie, preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, 
podziękowania, przeprosiny); 

• potrafi precyzyjnie wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje                    
w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

• potrafi precyzyjnie wyrazić intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość 
w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

• potrafi dostosować rejestr wypowiedzi do sytuacji (styl formalny / 
nieformalny); 

• zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje, oraz skutecznie wykorzystuje 
różnorodne strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania 
odpowiedniego dla danego poziomu nauczania;
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• potrafi porozumiewać się dość płynnie;  
• jego wymowa, akcent i intonacja nie zakłócają komunikacji; 
• potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować struktury leksykalno-

gramatyczne i funkcje językowe zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. 
stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej); 

• zazwyczaj potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując 
adekwatne formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 
materiału 

• w większości sytuacji potrafi aktywnie komunikować swoje potrzeby i 
reagować językowo na potrzeby wyrażane w komunikatach innych osób 
(propozycje, sugesMe, pozwolenie, preferencje, opinie, intencje, życzenia, 
rady, prośby, podziękowania, przeprosiny); 

• potrafi wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie 
tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

• zna, stosownie do sytuacji dobiera oraz zazwyczaj skutecznie wykorzystuje 
najważniejsze strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania 
dla danego poziomu nauczania;
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• potrafi porozumiewać się dość płynnie, ale zdarza mu się przerywać 
wypowiedź, aby zyskać czas na zastanowienie i odpowiedni dobór środków 
językowych; potrzebuje też w rozmowie wsparcia ze strony rozmówcy                  
i stosuje liczne powtórzenia; 

• jego wymowa, akcent i intonacja, mimo licznych błędów, nie zakłócają 
komunikacji; 

• potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować niektóre struktury 
leksykalno-gramatyczne i funkcje językowe zgodnie z kryteriami 
szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich środków językowych 
(powyżej); 

• potrafi skutecznie zastosować najbardziej podstawowe strategie 
kompensujące braki w wiedzy dot. środków językowych, ale często używa          
w komunikacji języka polskiego 

• potrafi w najprostszy sposób komunikować swoje potrzeby i reagować 
językowo na potrzeby wyrażane w komunikatach innych osób (propozycje, 
sugesMe, pozwolenie, preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, 
podziękowania); 

• potrafi prosto wyrazić i krótko uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje              
w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

• zna, częściowo stosownie do sytuacji dobiera i w części przypadków 
skutecznie wykorzystuje podstawowe strategie egzaminacyjne adekwatne do 
danego typu zadania odpowiedniego dla danego poziomu nauczania;
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• nie potrafi porozumiewać się płynnie, często przerywa wypowiedź, aby 
zyskać czas na zastanowienie i odpowiedni dobór środków językowych, 
potrzebuje w rozmowie stałego wsparcia ze strony rozmówcy, stosuje bardzo 
liczne powtórzenia; 

• ma poważne trudności z zastosowaniem w swoich wypowiedziach 
odpowiednich struktury leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych, 
zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich środków 
językowych (powyżej); 

• sporadycznie i nieumiejętnie stosuje pojedyncze, najprostsze strategie 
kompensujące braki w wiedzy dot. środków językowych i bardzo często 
korzysta w komunikacji z języka polskiego; 

• z trudem i sporadycznie potrafi w najprostszy sposób zakomunikować swoje 
potrzeby i zareagować językowo na potrzeby wyrażane w komunikatach 
innych osób (propozycje, sugesMe, pozwolenie, opinie, życzenia, rady, prośby, 
podziękowania); 

• z trudem i sporadycznie potrafi bardzo pobieżnie opowiedzieć o codziennych 
wydarzeniach i skomentować je w bardzo oszczędny sposób; 

• z trudem i sporadycznie potrafi pobieżnie wyrazić i bardzo krótko uzasadnić 
swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 
materiału; 

• zna podstawowe strategie egzaminacyjne, ale sporadycznie potrafi 
zastosować je w celu rozwiązania danego typu zadania;
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• nie porozumiewa się wcale lub porozumiewa się niewystarczająco płynnie, by 
móc uczestniczyć w konwersacji, pomimo wsparcia ze strony rozmówcy; 

• popełnia bardzo liczne błędy w wymowie, akcencie i intonacji, które znacznie 
zakłócają lub uniemożliwiają komunikację; 

• nie potrafi zastosować w swoich wypowiedziach najprostszych struktur 
leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych, zgodnie z kryteriami 
szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich środków językowych 
(powyżej); 

• nie potrafi stosować strategii kompensujących braki w wiedzy dot. środków 
językowych i stale korzysta w komunikacji z języka polskiego; 

• nie potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać prostej rozmowy, nie stosuje 
podstawowych formy grzecznościowych w obrębie tematów ujętych w 
rozkładzie materiału; 

• nie potrafi w najprostszy nawet sposób zakomunikować swoich potrzeb ani 
zareagować językowo na potrzeby wyrażane w komunikatach innych osób 
(propozycje, pozwolenie, preferencje, opinie, życzenia, rady, prośby, 
podziękowania,); 

• nie potrafi opowiedzieć o codziennych wydarzeniach ani ich skomentować; 
• nie potrafi wyrazić ani uzasadnić swoich opinii, poglądów i emocji w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

Skala 
ocen

Wypowiedź pisemna 
Osiągnięcia ucznia:
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• potrafi porozumiewać się w formie pisemnej z łatwością, precyzyjnie 
przekazując zamierzoną treść zgodnie z założonym celem komunikacyjnym; 

• zna i świadomie stosuje zasady konstruowania prostych tekstów o 
charakterze użytkowym (np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list 
formalny); 

• potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować bogaty zakres 
struktur leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych zgodnie z kryteriami 
szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich środków językowych 
(powyżej); 

• potrafi swobodnie uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w formie 
pisemnej w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także 
wykraczających poza zakres obowiązkowy; 

• potrafi precyzyjnie i szczegółowo opowiedzieć pisemnie o codziennych 
wydarzeniach i trafnie je skomentować; 

• potrafi swobodnie i precyzyjnie wyrazić i uzasadnić pisemnie swoje opinie, 
poglądy i emocje w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także 
wykraczających poza zakres obowiązkowy; 

• potrafi swobodnie przedstawić pisemnie szeroki wachlarz zalet i wad różnych 
rozwiązań i kwesMi problemowych oraz argumentów za i przeciw w obrębie 
tematów ujętych w rozkładzie materiału a także wykraczających poza zakres 
obowiązkowy; 

• potrafi swobodnie dostosować rejestr wypowiedzi pisemnej stosownie do 
sytuacji (styl formalny / nieformalny); 

• zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje, oraz zawsze skutecznie 
wykorzystuje różnorodne strategie egzaminacyjne adekwatne do danego 
typu zadania dla danego poziomu nauczania;
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• potrafi skutecznie porozumiewać się w formie pisemnej, precyzyjnie 
przekazując zamierzoną treść zgodnie z założonym celem komunikacyjnym; 

• zna i poprawnie stosuje zasady konstruowania prostych tekstów o 
charakterze użytkowym (np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list 
formalny); 

• potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych poprawnie zastosować szeroki 
zakres struktur leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych, zgodnie z 
kryteriami szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich środków 
językowych (powyżej); 

• potrafi szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w 
obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

• potrafi szczegółowo opowiedzieć w formie pisemnej o codziennych 
wydarzeniach i trafnie je skomentować; 

• potrafi dostosować rejestr wypowiedzi pisemnej do sytuacji (styl formalny / 
nieformalny); 
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• zazwyczaj potrafi skutecznie porozumiewać się pisemnie, przekazując 
zamierzoną treść zgodnie z założonym celem komunikacyjnym; 

• jego wypowiedzi pisemne są w większości poprawne i zrozumiałe, a błędy 
nie zakłócają komunikacji; 

• zna i zazwyczaj poprawnie stosuje zasady konstruowania prostych tekstów          
o charakterze użytkowym (np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list 
formalny); 

• zwykle potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych zastosować odpowiedni 
zakres struktur leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych, zgodnie z 
kryteriami szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich środków 
językowych (powyżej); 

• zazwyczaj potrafi pisemnie nawiązać i podtrzymać kontakty towarzyskie, 
stosując poprawnie najważniejsze formy grzecznościowe w obrębie tematów 
ujętych w rozkładzie materiału; 

• zazwyczaj potrafi w formie pisemnej komunikować swoje potrzeby i 
reagować językowo na potrzeby wyrażane w komunikatach pisemnych 
innych osób (propozycje, sugesMe, pozwolenie, preferencje, opinie, intencje, 
życzenia, rady, prośby, podziękowania, przeprosiny, skargi, wyjaśnienia); 

• zwykle potrafi opowiedzieć w formie pisemnej o codziennych wydarzeniach        
i w sposób ogólny je skomentować; 

• zwykle potrafi przedstawić pisemnie zestaw kilku zalet i wad różnych 
rozwiązań i kwesMi problemowych oraz argumentów za i przeciw w obrębie 
tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

• zwykle potrafi wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości 
dotyczące zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów 
ujętych w rozkładzie materiału; 

• zwykle potrafi dostosować rejestr wypowiedzi pisemnej do sytuacji (styl 
formalny / nieformalny); 

• zna, stosownie do sytuacji dobiera oraz zazwyczaj skutecznie wykorzystuje 
najważniejsze strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania;
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• potrafi zwięźle porozumiewać się pisemnie, przekazując w prosty sposób 
zamierzoną treść, najczęściej zgodnie z założonym celem komunikacyjnym; 

• jego wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy, które jednak nie zakłócają 
komunikacji; 

• potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych zastosować ograniczony zakres 
struktur leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych, zgodnie z kryteriami 
szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich środków językowych 
(powyżej); 

• potrafi pisemnie nawiązać i podtrzymać kontakty towarzyskie, stosując 
niewielki zakres form grzecznościowych w obrębie tematów ujętych w 
rozkładzie materiału; 

• potrafi w bardzo prostej formie pisemnej komunikować swoje główne 
potrzeby i reagować językowo na niektóre potrzeby wyrażane w 
komunikatach pisemnych innych osób (propozycje, sugesMe, pozwolenie, 
preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, 
przeprosiny, skargi, wyjaśnienia); 

• potrafi bardzo ogólnie opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności 
w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

• potrafi prosto wyrazić i krótko uzasadnić w formie pisemnej swoje opinie, 
poglądy i emocje w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

• potrafi dostosować rejestr niektórych wypowiedzi pisemnych do sytuacji (styl 
formalny / nieformalny); 

• zna, częściowo stosownie do sytuacji dobiera i w części przypadków 
skutecznie wykorzystuje podstawowe strategie egzaminacyjne adekwatne do 
danego typu zadania;



 Dodatkowo na poszczególne oceny szkolne wpływają: 
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• sporadycznie udaje mu się sformułować prostą wypowiedź pisemną, 
przekazując w bardzo prosty sposób część zamierzonej treści, nie do końca 
zgodnie z założonym celem komunikacyjnym; 

• jego wypowiedzi pisemne zawierają bardzo liczne błędy, które częściowo 
zakłócają komunikację; 

• z trudem i sporadycznie potrafi zastosować pojedyncze zasady 
konstruowania prostych tekstów o charakterze użytkowym (np. e-mail, 
wiadomość, list prywatny i prosty list formalny), choć musi stale polegać na 
tekstach wzorcowych; 

• sporadycznie potrafi wykorzystać niektóre potrzeby wyrażane w 
komunikatach pisemnych innych osób (propozycje, sugesMe, pozwolenie, 
preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, 
przeprosiny); 

• zna podstawowe strategie egzaminacyjne, ale sporadycznie potrafi je 
zastosować w celu rozwiązania danego typu zadania;
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• nie potrafi formułować prostych wypowiedzi pisemnych, tak by przekazać 
choćby część zamierzonej treści; wypowiedzi pisemne nie są zgodne z 
założonym celem komunikacyjnym; 

• jego wypowiedzi zawierają bardzo liczne błędy, które zakłócają znacząco lub 
całkowicie uniemożliwiają komunikację; 

• nie zna i / lub nie potrafi zastosować zasad konstruowania prostych tekstów 
o charakterze użytkowym (np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list 
formalny), mimo dostępu do tekstów wzorcowych; 

• nie potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych zastosować najprostszych 
struktur leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych, zgodnie z kryteriami 
szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich środków językowych 
(powyżej); 

• nie potrafi w formie pisemnej opisać osób, przedmiotów, miejsc, zjawisk ani 
czynności w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

• nie potrafi wyrazić i uzasadnić w formie pisemnej swoich opinii, poglądów           
i emocji w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału 

• nie zna lub zna, i nie stosuje podstawowych strategii egzaminacyjnych 

Skala 
ocen

Umiejętność samodzielnego uczenia się  
Osiągnięcia ucznia:



6 • uczeń potrafi zdobywać wiedzę niezależnie od nauczyciela, potrafi korzystać               
z rożnych słowników, mediów i wykorzystywać wiedzę z innych przedmiotów 
nauczania 
• jest uczniem refleksyjnym, odpowiedzialnym za własny proces uczenia się 
• potrafi dostrzec swoje mocne i słabsze strony, określić, czemu powinien 
poświecić więcej czasu 
• chętnie poszukuje wiedzy dodatkowej, wykraczającej poza program nauczania 
obowiązujący na poziomie jego grupy

5 • uczeń w sposób skuteczny wykorzystuje strategie uczenia się sugerowane przez 
nauczyciela 
• podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów 
• potrafi wyciągać wnioski z własnych sukcesów i błędów 
• umie korzystać z rożnych słowników i innych źródeł informacji 

4 • czasami podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów, 
niezależnie od nauczyciela; zazwyczaj jednak potrzebuje pomocy i wskazówek 
odnośnie dodatkowych źródeł  
• stara się wyciągać wnioski z własnych błędów 
• korzysta jedynie ze słownika dwujęzycznego, ale czasami miewa kłopoty                   
z wyborem odpowiedniego słowa

3 • rzadko podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów czy 
zdobywania wiedzy dodatkowej 
• wymaga pomocy i wskazówek nauczyciela lub kolegów / koleżanek, dzięki 
którym wykonuje zadania obowiązkowe 
• zna zasady korzystania ze słownika dwujęzycznego, ale robi to niechętnie, woli 
zapytać o nieznane słowo innych

2 • prawie nigdy nie podejmuje prób samodzielnego zdobywania wiedzy; wymaga 
ciągłej pomocy i wskazówek 
• z trudnością korzysta ze słownika dwujęzycznego 
• w niewielkim stopniu potrafi korzystać z podręcznika i własnych notatek 

1 • uczeń niesamodzielny, nawet nie usiłuje samodzielnie rozpocząć żadnego 
zadania; z góry zakłada, że niczego nie wie i nie umie 
• nawet z pomocą nauczyciela i kolegów / koleżanek nie wykonuje zadań 
właściwie 
• nie potrafi korzystać z żadnych słowników, źródeł dodatkowych ani materiału 
podręcznika 

Skala 
ocen

Praca domowa 
Osiągnięcia ucznia:



6 • chętnie i często z własnej inicjatywy wykonuje dodatkowe prace domowe, tam, 
gdzie to możliwe sprawdzając je przy użyciu klucza, a w przypadku wątpliwości – 
konsultuje się z nauczycielem 
• pracuje samodzielnie i systematycznie 
• zadania domowe otwarte znacznie wykraczają poza wymagany poziom

5 • potrafi z powodzeniem samodzielnie wykonać pracę domową, wykorzystując 
podane instrukcje i wzory 
• prace domowe odrabia systematycznie

4 • najczęściej z powodzeniem samodzielnie wykonuje pracę domowa, 
wykorzystując podane instrukcje i wzory 
• prace domowe odrabia na ogół systematycznie

3 • czasami miewa kłopoty z prawidłowym odrobieniem prac domowych, stara się 
jednak wykonywać je samodzielnie i w miarę systematycznie

2 • często praca domowa wykonana jest nieprawidłowo bądź niesamodzielnie

1 • najczęściej nie odrabia prac domowych


