
KRYTERIA OCENIANIA 

DESTINATION MATURA 

Poziom kompetencji językowych wg CEF B1-B2 

MODUŁ 1 Człowiek 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomośd 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeo zna i stosuje 
częśd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
większośd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo zna częśd 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadao. 

Uczeo zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawid.  

  P R used to / would, czasy: Past Simple, Present Perfect, Present Simple, Present Continuous, tryby 
warunkowe 

 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 



ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeo krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeo opisuje 
ilustracje. 

Uczeo szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na 
temat organizacji życia 
codziennego, bardzo 
zdawkowo opowiada o 
doświadczeniach 
swoich lub innych osób. 

Uczeo w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat 
organizacji życia 
codziennego, podaje 
nieliczne przykłady 
sytuacji, w których 
odczuwa określone 
emocje, zdawkowo 
opowiada o 
doświadczeniach 
swoich lub innych 
osób. 

Uczeo wypowiada się 
na temat organizacji 
życia codziennego, 
podaje przykłady 
sytuacji, w których 
odczuwa określone 
emocje, opowiada o 
doświadczeniach 
swoich lub innych 
osób. 

Uczeo szczegółowo 
wypowiada się na 
temat organizacji życia 
codziennego, podaje 
liczne przykłady 
sytuacji, w których 
odczuwa określone 
emocje, wyczerpująco 
opowiada o 
doświadczeniach 
swoich lub innych 
osób. 

Uczeo dokonuje 
wyboru plakatu 
informującego o 
spotkaniu z ekspertem 
z dziedziny zagadnieo 
etycznych, bardzo 
krótko uzasadnia swój 
wybór. 

Uczeo dokonuje 
wyboru plakatu 
informującego o 
spotkaniu z ekspertem 
z dziedziny zagadnieo 
etycznych, krótko 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczynę 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru plakatu 
informującego o 
spotkaniu z ekspertem 
z dziedziny zagadnieo 
etycznych, uzasadnia 
swój wybór i podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru plakatu 
informującego o 
spotkaniu z ekspertem 
z dziedziny zagadnieo 
etycznych, 
szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

  P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje niewielką 
częśd istotnych 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje częśd 
istotnych informacji. 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 

 



informacji. Stosuje 
wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeo używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

Stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia sporo 
błędów, które nie 

zakłócają komunikacji. 
R Uczeo używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dośd 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

Stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
nieliczne błędy. 
R Uczeo używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Stosuje bogate i 
urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeo używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisad 
artykuł i rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeo zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeo odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat ziewania i 
jego zaraźliwości. 

Uczeo wyraża opinię 
na temat ziewania i 
jego zaraźliwości. 
 

Uczeo wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
ziewania i jego 
zaraźliwości. 

Uczeo wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat ziewania i jego 
zaraźliwości. 

Uczeo udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zapisuje 
niewielką częśd 
informacji z 
przeczytanych i 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
częśd informacji z 
przeczytanych i 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większośd informacji z 
przeczytanych i 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 



wysłuchanych tekstów. wysłuchanych 
tekstów. 

wysłuchanych 
tekstów. 

wysłuchanych 
tekstów. 

wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 1. 

 



 

MODUŁ 2 Państwo i społeczeństwo 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomośd 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zna i stosuje kilka 
podstawowych wyrazów 
i zwrotów.  

Uczeo zna i stosuje 
częśd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
większośd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na 
ocenę bardzo 
dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo zna częśd 
wprowadzonych 
struktur gramatycznych, 
ale stosuje je w 
niewielkim stopniu w 
zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadao. 

Uczeo zna 
wprowadzone struktury 
gramatyczne i 
częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne i w 
większości poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne i w 
większości poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawid.  

  P czasowniki modalne – teraźniejszośd, przyszłośd, przeszłośd, tryby warunkowe, czasy przeszłe, zdania 
okolicznikowe czasu, 
R czasowniki modalne – teraźniejszośd, przyszłośd, przeszłośd, tryby warunkowe, czasy przeszłe 

 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na 
ocenę bardzo 
dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo krótko 
opisuje ilustracje. 
 

Uczeo krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeo opisuje ilustracje. Uczeo szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na 
ocenę bardzo 



Uczeo w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na temat 
międzynarodowego dnia 
praw człowieka, 
protestów pokojowych. 
 

Uczeo w prostych 
zdaniach wypowiada się 
na temat 
międzynarodowego dnia 
praw człowieka, 
protestów pokojowych. 
 

Uczeo wypowiada się na 
temat 
międzynarodowego dnia 
praw człowieka, 
protestów pokojowych. 
 

Uczeo szczegółowo 
wypowiada się na temat 
międzynarodowego dnia 
praw człowieka, 
protestów pokojowych. 
 

dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo dokonuje wyboru 
rodzaju działalności 
klubu młodych 
demokratów na rzecz 
lokalnej społeczności, 
bardzo krótko uzasadnia 
swój wybór. 

Uczeo dokonuje wyboru 
rodzaju działalności 
klubu młodych 
demokratów na rzecz 
lokalnej społeczności, 
krótko uzasadnia swój 
wybór i podaje 
przyczynę odrzucenia 
pozostałych możliwości. 

Uczeo dokonuje wyboru 
rodzaju działalności 
klubu młodych 
demokratów na rzecz 
lokalnej społeczności, 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje wyboru 
rodzaju działalności 
klubu młodych 
demokratów na rzecz 
lokalnej społeczności, 
szczegółowo i 
wyczerpująco uzasadnia 
swój wybór i podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych możliwości. 

P Uczeo pisze list 
prywatny i blog, w 
których przekazuje 
niewielką częśd 
istotnych informacji. 
Stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  

R Uczeo używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i list 
formalny. Wypowiedzi 
są w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w pełni 
wymogom formy. Liczne 

P Uczeo pisze list 
prywatny i blog, w 
których przekazuje 
częśd istotnych 
informacji. Stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporo błędów, które nie 
zakłócają komunikacji. 

R Uczeo używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i list 
formalny. Wypowiedzi 
są częściowo nielogiczne 
i niespójne, ale 
odpowiadają wymogom 
formy. Dośd liczne błędy 

P Uczeo pisze list 
prywatny i blog, w 
których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia nieliczne 
błędy. 

R Uczeo używa 
odpowiednich do formy 
wypowiedzi słownictwa 
i struktur, aby napisad 
artykuł i list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 

P Uczeo pisze list 
prywatny i blog, w 
których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate i urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 

R Uczeo używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisad 
artykuł i list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 



błędy czasami zakłócają 
komunikację. 

nie zakłócają 
komunikacji. 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją 

Uczeo odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją 

Uczeń spełnia 
kryteria na 
ocenę bardzo 
dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie na temat 
wypadków drogowych i 
bezpieczeostwa w 
miejscu zamieszkania. 

Uczeo udziela krótkich 
odpowiedzi w rozmowie 
na temat wypadków 
drogowych i 
bezpieczeostwa w 
miejscu zamieszkania.  

Uczeo zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie na temat 
wypadków drogowych i 
bezpieczeostwa w 
miejscu zamieszkania. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi w rozmowie 
na temat wypadków 
drogowych i 
bezpieczeostwa w 
miejscu zamieszkania. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zapisuje 
niewielką częśd 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie częśd 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większośd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na 
ocenę bardzo 
dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 2. 

 



 

MODUŁ 3 Dom 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomośd 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeo zna i stosuje 
częśd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
większośd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo zna częśd 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadao. 

Uczeo zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je w 
zadaniach językowych 
i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je w 
zadaniach językowych 
i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawid.  

  P rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określanie ilości, another/other, czasowniki modalne – 
teraźniejszośd, przyszłośd, przeszłośd, zdania złożone przyczyny/celu, czasy przeszłe 
R rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określanie ilości, another/other, czasowniki modalne – 
teraźniejszośd, przyszłośd, przeszłośd, zdania złożone przyczyny/celu, czasy przeszłe, kolejnośd 
przymiotników 

 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 



Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeo krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeo opisuje 
ilustracje. 

Uczeo szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo w bardzo 
prostych zdaniach 
opisuje własne 
mieszkanie/dom i 
bardzo krótko mówi o 
dobrych i złych 
stronach mieszkania w 
różnych miejscach. 

Uczeo w prostych 
zdaniach opisuje 
własne 
mieszkanie/dom i 
krótko mówi o 
dobrych i złych 
stronach mieszkania w 
różnych miejscach. 

Uczeo opisuje własne 
mieszkanie/dom i 
mówi o dobrych i złych 
stronach mieszkania w 
różnych miejscach. 

Uczeo szczegółowo 
opisuje własne 
mieszkanie/dom i 
wyczerpująco omawia 
dobre i złe strony 
mieszkania w różnych 
miejscach. 

Uczeo dokonuje 
wyboru  
firmy organizującej 
przeprowadzki i  
bardzo krótko 
uzasadnia swój wybór. 

Uczeo dokonuje 
wyboru  
firmy organizującej 
przeprowadzki, 
krótko uzasadnia swój 
wybór i podaje 
przyczynę odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru  
firmy organizującej 
przeprowadzki, 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru  
firmy organizującej 
przeprowadzki, 
szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje niewielką 
częśd istotnych 
informacji. Stosuje 
wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  

R Uczeo używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł, 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje częśd 
istotnych informacji. 
Stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia sporo 
błędów, które nie 
zakłócają komunikacji. 

R Uczeo używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł, 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
nieliczne błędy. 

R Uczeo używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł, 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate i 
urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 

R Uczeo używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisad 
artykuł, rozprawkę i 



rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 
zakłócają komunikację. 

rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są częściowo 
nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dośd 
liczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są spójne, logiczne i 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeo odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat wykonywania 
prac domowych i 
przeprowadzania się. 
 

Uczeo wyraża opinię 
na temat wykonywania 
prac domowych i 
przeprowadzania się. 
 

Uczeo wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
wykonywania prac 
domowych i 
przeprowadzania się. 
 

Uczeo wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat wykonywania 
prac domowych i 
przeprowadzania się. 
 

Uczeo udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zapisuje 
niewielką częśd 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
częśd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większośd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 3. 

 



 

MODUŁ 4 Świat przyrody 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomośd 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeo zna i stosuje 
częśd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
większośd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Uczeo zna częśd 
wprowadzonych 
struktur gramatycznych, 
ale stosuje je w 
niewielkim stopniu w 
zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy 
we wszystkich typach 
zadao. 

Uczeo zna 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne i 
częściowo poprawnie 
stosuje je w 
zadaniach językowych 
i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo 
błędów w 
trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne i w 
większości poprawnie 
stosuje je w 
zadaniach językowych 
i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne i w 
większości poprawnie 
stosuje je w 
zadaniach językowych 
i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawid.  

  P R czasy teraźniejsze i przeszłe, tryby warunkowe, czasowniki modalne – teraźniejszośd i przyszłośd, 
strona bierna 

 

 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela 
i częściowo 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela 
i w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela 
i poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Tworzenie Uczeń nie spełnia Uczeo bardzo krótko Uczeo krótko opisuje Uczeo opisuje Uczeo szczegółowo Uczeń spełnia 



wypowiedzi kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

opisuje ilustracje. ilustracje. ilustracje. opisuje ilustracje. kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Uczeo w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na temat 
dobrych i złych stron 
badania przestrzeni 
kosmicznej, podaje 
zdawkowe informacje 
na temat klęsk 
żywiołowych.  

Uczeo w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat dobrych i 
złych stron badania 
przestrzeni 
kosmicznej, podaje 
niewiele informacji na 
temat klęsk 
żywiołowych.  

Uczeo wypowiada się 
na temat dobrych i 
złych stron badania 
przestrzeni 
kosmicznej, podaje 
informacje na temat 
klęsk żywiołowych.  

Uczeo szczegółowo 
wypowiada się na 
temat dobrych i złych 
stron badania 
przestrzeni 
kosmicznej, podaje 
obszerne informacje 
na temat klęsk 
żywiołowych.  

P Uczeo pisze list 

prywatny, e-mail oraz 

blog, w których 

przekazuje niewielką 

częśd istotnych 

informacji. Stosuje 

wąski zakres słownictwa 

i struktur. Popełnia 

liczne błędy zakłócające 

komunikację.  

R Uczeo używa bardzo 

wąskiego zakresu 

słownictwa i struktur, 

aby napisad list 

formalny i rozprawkę. 

Wypowiedzi są w dużym 

stopniu nielogiczne i 

niespójne, nie 

odpowiadają w pełni 

wymogom formy. Liczne 

błędy czasami zakłócają 

komunikację 

P Uczeo pisze list 

prywatny, e-mail oraz 

blog, w których 

przekazuje częśd 

istotnych informacji. 

Stosuje słownictwo i 

struktury 

odpowiednie do 

formy wypowiedzi. 

Popełnia sporo 

błędów, które nie 

zakłócają 

komunikacji. 

R Uczeo używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad list 
formalny i rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne 
i niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Dośd liczne błędy nie 

P Uczeo pisze list 

prywatny, e-mail oraz 

blog, w których 

przekazuje wszystkie 

istotne informacje. 

Stosuje bogate 

słownictwo i struktury 

odpowiednie do 

formy wypowiedzi. 

Popełnia nieliczne 

błędy. 

R Uczeo używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisad list 
formalny i rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
spójne, logiczne i 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji 

P Uczeo pisze list 

prywatny, e-mail oraz 

blog, w których 

przekazuje wszystkie 

istotne informacje. 

Stosuje bogate i 

urozmaicone 

słownictwo i struktury 

odpowiednie do 

formy wypowiedzi. 

Popełnia sporadyczne 

błędy. 

R Uczeo używa 
bogatego słownictwa 
i struktur, aby napisad 
list formalny i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
spójne, logiczne i 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy 
nie zakłócają 
komunikacji. 



zakłócają 
komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeo odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Uczeo prostymi 
zdaniami wyjaśnia jak, 
w sposób przyjazny dla 
środowiska, utylizowad 
śmieci.  

Uczeo wyjaśnia jak, w 
sposób przyjazny dla 
środowiska, 
utylizowad śmieci.  

Uczeo wyjaśnia i 
podaje przykłady jak, 
w sposób przyjazny 
dla środowiska, 
utylizowad śmieci.  

Uczeo szczegółowo 
wyjaśnia i podaje 
liczne przykłady jak, w 
sposób przyjazny dla 
środowiska, 
utylizowad śmieci.  

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą 

Uczeo zapisuje 
niewielką częśd 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
częśd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większośd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 4. 

 



 

MODUŁ 5 Szkoła 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomośd 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeo zna i stosuje 
częśd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
większośd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Uczeo zna częśd 
wprowadzonych 
struktur gramatycznych, 
ale stosuje je w 
niewielkim stopniu w 
zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy 
we wszystkich typach 
zadao. 

Uczeo zna 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne i 
częściowo poprawnie 
stosuje je w 
zadaniach językowych 
i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo 
błędów w 
trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne i w 
większości poprawnie 
stosuje je w 
zadaniach językowych 
i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne i w 
większości poprawnie 
stosuje je w 
zadaniach językowych 
i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawid.  

  P R czasowniki modalne – teraźniejszośd i przyszłośd   

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela 
i częściowo 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela 
i w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela 
i poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 

Uczeo bardzo krótko 
opisuje ilustracje. 

Uczeo krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeo opisuje 
ilustracje. 

Uczeo szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 



dopuszczającą. Uczeo w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na temat 
roli edukacji oraz bardzo 
zdawkowo mówi o 
zakazach 
obowiązujących w 
szkołach. 

Uczeo w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat roli 
edukacji oraz 
zdawkowo mówi o 
zakazach 
obowiązujących w 
szkołach. 

Uczeo wypowiada się 
na temat roli edukacji 
oraz wyraża opinię na 
temat zakazów 
obowiązujących w 
szkołach. 

Uczeo szczegółowo 
wypowiada się na 
temat roli edukacji 
oraz wyraża opinię na 
temat zakazów 
obowiązujących w 
szkołach i ją 
uzasadnia. 

bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

P Uczeo pisze list 

prywatny, e-mail oraz 

blog, w których 

przekazuje niewielką 

częśd istotnych 

informacji. Stosuje 

wąski zakres słownictwa 

i struktur. Popełnia 

liczne błędy zakłócające 

komunikację.  

R Uczeo używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 
rozprawkę. Wypowiedzi 
są w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w pełni 
wymogom formy. Liczne 
błędy czasami zakłócają 
komunikację. 

P Uczeo pisze list 

prywatny, e-mail oraz 

blog, w których 

przekazuje częśd 

istotnych informacji. 

Stosuje słownictwo i 

struktury 

odpowiednie do 

formy wypowiedzi. 

Popełnia sporo 

błędów, które nie 

zakłócają 

komunikacji. 

R Uczeo używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne 
i niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Dośd liczne błędy nie 
zakłócają 
komunikacji. 

P Uczeo pisze list 

prywatny, e-mail oraz 

blog, w których 

przekazuje wszystkie 

istotne informacje. 

Stosuje bogate 

słownictwo i struktury 

odpowiednie do 

formy wypowiedzi. 

Popełnia nieliczne 

błędy. 

R Uczeo używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
spójne, logiczne i 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają 
komunikacji. 

P Uczeo pisze list 

prywatny, e-mail oraz 

blog, w których 

przekazuje wszystkie 

istotne informacje. 

Stosuje bogate i 

urozmaicone 

słownictwo i struktury 

odpowiednie do 

formy wypowiedzi. 

Popełnia sporadyczne 

błędy. 

R Uczeo używa 
bogatego słownictwa 
i struktur, aby napisad 
artykuł i rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
spójne, logiczne i 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy 
nie zakłócają 
komunikacji. 



Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeo odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Uczeo udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo udziela 
krótkich odpowiedzi 
w rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zapisuje 
niewielką częśd 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
częśd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większośd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 5. 

 



 

MODUŁ 6 Praca  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomośd 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeo zna i stosuje 
częśd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
większośd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo zna częśd 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadao. 

Uczeo zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawid.  

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą.. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeo krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeo opisuje 
ilustracje. 

Uczeo szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 

Uczeo w bardzo 
prostych zdaniach 

Uczeo w prostych 
zdaniach określa swój 

Uczeo określa swój 
stosunek do 

Uczeo szczegółowo 
określa swój stosunek 



określa swój stosunek 
do wykonywania 
różnych prac 
dorywczych, bardzo 
zdawkowo opisuje 
współczesny rynek 
pracy, 
mówi o dobrych lub 
złych stronach 
wykonywania różnych 
zawodów. 

stosunek do 
wykonywania różnych 
prac dorywczych, 
zdawkowo opisuje 
współczesny rynek 
pracy, 
krótko mówi o 
dobrych lub złych 
stronach wykonywania 
różnych zawodów.  

wykonywania różnych 
prac dorywczych, 
opisuje współczesny 
rynek pracy, 
mówi o dobrych i złych 
stronach wykonywania 
różnych zawodów.  

do wykonywania 
różnych prac 
dorywczych, 
wyczerpująco opisuje 
współczesny rynek 
pracy, 
Podaje liczne 
przykłady dobrych i 
złych stron 
wykonywania różnych 
zawodów.  

wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo dokonuje 
wyboru formy 
zatrudnienia, bardzo 
krótko uzasadnia swój 
wybór. 

Uczeo dokonuje 
wyboru formy 
zatrudnienia, krótko 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczynę 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru formy 
zatrudnienia, 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru formy 
zatrudnienia, 
szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

  P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje niewielką 
częśd istotnych 
informacji. Stosuje 
wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeo używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad list 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje częśd 
istotnych informacji. 
Stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia sporo 
błędów, które nie 
zakłócają komunikacji. 
R Uczeo używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad list 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
nieliczne błędy. 
R Uczeo używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisad list 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate i 
urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeo używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisad 
list formalny i 

 



formalny i rozprawkę. 
Wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 
zakłócają komunikację.  

formalny i rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dośd 
liczne błędy nie 
zakłócają komunikacji.  

formalny i rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeo zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeo odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat warunków 
pracy i zatrudnienia. 

Uczeo wyraża opinię 
na temat warunków 
pracy i zatrudnienia. 
 

Uczeo wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
warunków pracy i 
zatrudnienia. 

Uczeo wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat warunków 
pracy i zatrudnienia. 

Uczeo udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zapisuje 
niewielką częśd 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
częśd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większośd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 6. 

 



 

MODUŁ 7 Życie rodzinne i towarzyskie  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomośd 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeo zna i stosuje 
częśd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
większośd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo zna częśd 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadao. 

Uczeo zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawid.  

  P R czasowniki modalne – przeszłośd  
 

 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 

Uczeo bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeo krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeo opisuje 
ilustracje. 

Uczeo szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 



dopuszczającą. Uczeo w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na 
temat obchodzenia 
świąt i uroczystości 
rodzinnych, bardzo 
zdawkowo mówi o 
mediach 
społecznościowych. 

Uczeo w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat 
obchodzenia świąt i 
uroczystości 
rodzinnych,  
zdawkowo mówi 
mediach 
społecznościowych. 

Uczeo wypowiada się 
na temat obchodzenia 
świąt i uroczystości 
rodzinnych, mówi o 
mediach 
społecznościowych.  

Uczeo szczegółowo 
wypowiada się na 
temat obchodzenia 
świąt i uroczystości 
rodzinnych, 
wyczerpująco 
opowiada o mediach 
społecznościowych. 

bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

  P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje niewielką 
częśd istotnych 
informacji. Stosuje 
wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeo używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje częśd 
istotnych informacji. 
Stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia sporo 
błędów, które nie 

zakłócają komunikacji. 
R Uczeo używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dośd 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
nieliczne błędy. 
R Uczeo używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate i 
urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeo używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisad 
artykuł i rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeo zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeo odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 



Uczeo udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zapisuje 
niewielką częśd 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
częśd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większośd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 7. 

 



 

MODUŁ 8 Kultura  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomośd 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeo zna i stosuje 
częśd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
większośd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo zna częśd 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadao. 

Uczeo zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawid.  

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeo krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeo opisuje 
ilustracje. 

Uczeo szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 

Uczeo w bardzo 
prostych zdaniach 

Uczeo w prostych 
zdaniach wypowiada 

Uczeo wypowiada się 
na temat mediów, 

Uczeo szczegółowo 
wypowiada się na 



wypowiada się na 
temat mediów, 
ulubionych źródeł 
informacji, ulubionych 
twórców i ich dzieł, 
oraz autorów i 
gatunków literackich 
zdawkowo opisuje 
wizytę w muzeum, w 
galerii, mówi o swoich 
zainteresowaniach i 
doświadczeniu 
zawodowym. 

się na temat mediów, 
ulubionych źródeł 
informacji, ulubionych 
twórców i ich dzieł, 
oraz autorów i 
gatunków literackich, 
zdawkowo opisuje 
wizytę w muzeum, w 
galerii, krótko mówi o 
swoich 
zainteresowaniach i 
doświadczeniu 
zawodowym. 

ulubionych źródeł 
informacji, ulubionych 
twórców i ich dzieł, 
oraz autorów i 
gatunków literackich, 
opisuje wizytę w 
muzeum, w galerii, 
mówi o swoich 
zainteresowaniach i 
doświadczeniu 
zawodowym.  

temat mediów, 
ulubionych źródeł 
informacji, ulubionych 
twórców i ich dzieł, 
oraz autorów i 
gatunków literackich, 
wyczerpująco opisuje 
wizytę w muzeum, w 
galerii, wyczerpująco 
mówi o swoich 
zainteresowaniach i 
doświadczeniu 
zawodowym. 

wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo dokonuje 
wyboru wydarzenia 
kulturalnego, w którym 
chciałby uczestniczyd, 
bardzo krótko 
uzasadnia swój wybór. 

Uczeo dokonuje 
wyboru wydarzenia 
kulturalnego, w 
którym chciałby 
uczestniczyd, krótko 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczynę 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

dokonuje wyboru 
wydarzenia 
kulturalnego, w 
którym chciałby 
uczestniczyd, 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości 

Uczeo dokonuje 
wyboru wydarzenia 
kulturalnego, w 
którym chciałby 
uczestniczyd, 
szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

  P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje niewielką 
częśd istotnych 
informacji. Stosuje 
wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje częśd 
istotnych informacji. 
Stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia sporo 
błędów, które nie 

zakłócają komunikacji. 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
nieliczne błędy. 
R Uczeo używa 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate i 
urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 

 



R Uczeo używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

R Uczeo używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są częściowo 
nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dośd 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są spójne, logiczne i 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

R Uczeo używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisad 
artykuł, rozprawkę i 
list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeo zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeo odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat sposobu 
spędzenia wieczoru. 

Uczeo wyraża opinię 
na temat sposobu 
spędzenia wieczoru. 
 

Uczeo wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
sposobu spędzenia 
wieczoru. 

Uczeo wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat sposobu 
spędzenia wieczoru. 

Uczeo udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zapisuje 
niewielką częśd 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
częśd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większośd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 8. 

 



MODUŁ 9 Zakupy i usługi  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomośd 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeo zna i stosuje 
częśd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
większośd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo zna częśd 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadao. 

Uczeo zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawid.  

  P R have sth done  
 

 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeo krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeo opisuje 
ilustracje. 

Uczeo szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 

Uczeo w bardzo 
prostych zdaniach 

Uczeo w prostych 
zdaniach wypowiada 

Uczeo wypowiada się 
na temat środków 

Uczeo szczegółowo 
wypowiada się na 



wypowiada się na 
temat środków 
płatniczych, bardzo 
zdawkowo opowiada o 
swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
kupowaniem i 
sprzedawaniem, mówi 
o dobrych lub złych 
stronach zakupów w 
internecie. 

się na temat środków 
płatniczych, zdawkowo 
opowiada o swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
kupowaniem i 
sprzedawaniem, 
krótko mówi o 
dobrych i złych 
stronach zakupów w 
internecie. 

płatniczych, opowiada 
o swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
kupowaniem i 
sprzedawaniem, mówi 
o dobrych i złych 
stronach zakupów w 
internecie. 

temat środków 
płatniczych, 
wyczerpująco 
opowiada o swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
kupowaniem i 
sprzedawaniem, 
wyczerpująco mówi o 
dobrych i złych 
stronach zakupów w 
internecie. 

wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo dokonuje 
wyboru reklamy 
informującej o 
wyprzedaży, bardzo 
krótko uzasadnia swój 
wybór. 

Uczeo dokonuje 
wyboru reklamy 
informującej o 
wyprzedaży krótko 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczynę 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru reklamy 
informującej o 
wyprzedaży, uzasadnia 
swój wybór i podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru reklamy 
informującej o 
wyprzedaży, 
szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

  P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje niewielką 
częśd istotnych 
informacji. Stosuje 
wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeo używa bardzo 
wąskiego zakresu 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje częśd 
istotnych informacji. 
Stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia sporo 
błędów, które nie 

zakłócają komunikacji. 
R Uczeo używa 
wąskiego zakresu 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
nieliczne błędy. 
R Uczeo używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate i 
urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeo używa 
bogatego słownictwa i 

 



słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są częściowo 
nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dośd 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są spójne, logiczne i 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

struktur, aby napisad 
artykuł, rozprawkę i 
list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeo zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeo odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat wyprzedaży, 
rabatów i okazji 
cenowych oraz 
sloganów 
reklamowych. 

Uczeo wyraża opinię 
na temat wyprzedaży, 
rabatów i okazji 
cenowych oraz 
sloganów 
reklamowych. 
 

Uczeo wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
wyprzedaży, rabatów i 
okazji cenowych oraz 
sloganów 
reklamowych. 

Uczeo wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat wyprzedaży, 
rabatów i okazji 
cenowych oraz 
sloganów 
reklamowych. 

Uczeo udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zapisuje 
niewielką częśd 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
częśd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większośd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 9. 

 



MODUŁ 10 Nauka i technika  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomośd 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeo zna i stosuje 
częśd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
większośd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo zna częśd 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadao. 

Uczeo zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawid.  

  P R stopniowanie przymiotników, strona bierna, tryby warunkowe  

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeo krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeo opisuje 
ilustracje. 

Uczeo szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 

Uczeo w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na 

Uczeo w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat dziedzin 

Uczeo wypowiada się 
na temat dziedzin 
życia, w jakich może 

Uczeo szczegółowo 
wypowiada się na 
temat dziedzin życia, w 



temat dziedzin życia, w 
jakich może dojśd do 
usprawnieo dzięki 
rozwojowi technologii, 
bardzo zdawkowo 
określa swój stosunek 
do własności 
intelektualnej.  

życia, w jakich może 
dojśd do usprawnieo 
dzięki rozwojowi 
technologii, zdawkowo 
określa swój stosunek 
do własności 
intelektualnej i podaje 
nieliczne czynniki, 
które mają wpływ na 
naruszenie własności 
intelektualnej 
poprzesz ściąganie z 
internetu muzyki, 
filmów.  

dojśd do usprawnieo 
dzięki rozwojowi 
technologii, określa 
swój stosunek do 
własności 
intelektualnej i podaje 
czynniki, które mają 
wpływ na naruszenie 
własności 
intelektualnej 
poprzesz ściąganie z 
internetu muzyki, 
filmów.  

jakich może dojśd do 
usprawnieo dzięki 
rozwojowi technologii, 
określa swój stosunek 
do własności 
intelektualnej i podaje 
liczne czynniki, które 
mają wpływ na 
naruszenie własności 
intelektualnej 
poprzesz ściąganie z 
internetu muzyki, 
filmów.  

wykraczającą 
poza te kryteria. 

  P Uczeo pisze list 
prywatny oraz e-mail, 
w których przekazuje 
niewielką częśd 
istotnych informacji. 
Stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeo używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad list 
formalny i rozprawkę. 
Wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

P Uczeo pisze list 
prywatny oraz e-mail, 
w których przekazuje 
częśd istotnych 
informacji. Stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporo błędów, które 
nie zakłócają 

komunikacji. 
R Uczeo używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad list 
formalny i rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dośd 
liczne błędy nie 

P Uczeo pisze list 
prywatny oraz e-mail, 
w których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia nieliczne 
błędy. 
R Uczeo używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisad list 
formalny i rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

P Uczeo pisze list 
prywatny oraz e-mail, 
w których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate i urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeo używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisad 
list formalny i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

 



zakłócają komunikacji.  

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeo zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeo odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat technologii 
informacyjno-
komunikacyjnej i 
korzystania z 
tradycyjnych 
materiałów oraz 
cyfrowych źródeł w 
czasie nauki. 

Uczeo wyraża opinię 
na temat technologii 
informacyjno-
komunikacyjnej i 
korzystania z 
tradycyjnych 
materiałów oraz 
cyfrowych źródeł w 
czasie nauki. 
 

Uczeo wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnej i 
korzystania z 
tradycyjnych 
materiałów oraz 
cyfrowych źródeł w 
czasie nauki. 

Uczeo wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat technologii 
informacyjno-
komunikacyjnej i 
korzystania z 
tradycyjnych 
materiałów oraz 
cyfrowych źródeł w 
czasie nauki. 

Uczeo udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zapisuje 
niewielką częśd 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
częśd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większośd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 10. 

 



 

MODUŁ 11 Żywienie  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomośd 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeo zna i stosuje 
częśd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
większośd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo zna częśd 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadao. 

Uczeo zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawid.  

  P rzeczowniki złożone, Present Perfect, czasowniki modalne – teraźniejszośd i przyszłośd 
R Present Perfect, czasowniki modalne – teraźniejszośd i przyszłośd, will - przypuszczenia 

 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 

Uczeo bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeo krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeo opisuje 
ilustracje. 

Uczeo szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 



dopuszczającą. Uczeo w bardzo 
prostych zdaniach 
opowiada o składnikach 
potrzebnych do 
przygotowania różnych 
potraw, podaje 
nieliczne przykłady 
urządzeo i przyrządów 
stosowanych w kuchni, 
bardzo zdawkowo 
opisuje swoje zwyczaje 
żywieniowe.  

Uczeo w prostych 
zdaniach opowiada o 
składnikach 
potrzebnych do 
przygotowania 
różnych potraw, 
podaje przykłady 
urządzeo i przyrządów 
stosowanych w kuchni 
i krótko wyjaśnia ich 
zastosowanie, 
zdawkowo opisuje 
swoje zwyczaje 
żywieniowe.  

Uczeo opowiada o 
składnikach 
potrzebnych do 
przygotowania 
różnych potraw, 
podaje przykłady 
urządzeo i przyrządów 
stosowanych w kuchni 
i wyjaśnia ich 
zastosowanie, opisuje 
swoje zwyczaje 
żywieniowe.  

Uczeo szczegółowo 
opowiada o 
składnikach 
potrzebnych do 
przygotowania 
różnych potraw, 
podaje liczne 
przykłady urządzeo i 
przyrządów 
stosowanych w kuchni 
i wyczerpująco 
wyjaśnia ich 
zastosowanie, 
szczegółowo opisuje 
swoje zwyczaje 
żywieniowe.  

bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo dokonuje 
wyboru sposobów 
świętowania 
uroczystości ze 
znajomymi, bardzo 
krótko uzasadnia swój 
wybór. 

Uczeo dokonuje 
wyboru sposobów 
świętowania 
uroczystości ze 
znajomymi, krótko 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczynę 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru sposobów 
świętowania 
uroczystości ze 
znajomymi, uzasadnia 
swój wybór i podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru sposobów 
świętowania 
uroczystości ze 
znajomymi, 
szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

  P Uczeo pisze list 
prywatny oraz blog, w 
których przekazuje 
niewielką częśd 
istotnych informacji. 
Stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 

P Uczeo pisze list 
prywatny oraz blog, w 
których przekazuje 
częśd istotnych 
informacji. Stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 

P Uczeo pisze list 
prywatny oraz blog, w 
których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 

P Uczeo pisze list 
prywatny oraz blog, w 
których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate i urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 

 



zakłócające 
komunikację.  
R Uczeo używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

sporo błędów, które 
nie zakłócają 

komunikacji. 
R Uczeo używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są częściowo 
nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dośd 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

Popełnia nieliczne 
błędy. 
R Uczeo używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są spójne, logiczne i 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeo używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisad 
artykuł, rozprawkę i 
list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeo zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeo odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo prostymi 
zdaniami wyraża 
własne poglądy na 
temat diet, wskazuje 
nieliczne podobieostwa 
lub różnice pomiędzy 
różnymi dietami. 

Uczeo wyraża własne 
poglądy na temat diet, 
wskazuje nieliczne 
podobieostwa i/lub 
różnice pomiędzy 
różnymi dietami..  

Uczeo wyraża i 
częściowo uzasadnia 
własne poglądy na 
temat diet, wskazuje 
podobieostwa i 
różnice pomiędzy 
różnymi dietami. 

Uczeo wyraża i 
uzasadnia własne 
poglądy na temat diet, 
wskazuje liczne 
podobieostwa i 
różnice pomiędzy 
różnymi dietami.  

Uczeo udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zapisuje 
niewielką częśd 
informacji z 
przeczytanych i 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
częśd informacji z 
przeczytanych i 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większośd informacji z 
przeczytanych i 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 



wysłuchanych tekstów. wysłuchanych 
tekstów. 

wysłuchanych 
tekstów. 

wysłuchanych 
tekstów. 

wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 11. 

 

MODUŁ 12 Zdrowie  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomośd 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeo zna i stosuje 
częśd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
większośd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo zna częśd 
wprowadzonych 
struktur gramatycznych 
ale stosuje je w 
niewielkim stopniu w 
zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy 
we wszystkich typach 
zadao. 

Uczeo zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawid.  

  P R czasy przeszłe 

 
 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 



stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeo krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeo opisuje 
ilustracje. 

Uczeo szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na 
temat uzależnieo i 
alternatywnych metod 
leczenia, bardzo 
zdawkowo opisuje swój 
tryb życia oraz 
problemy zdrowotne 
swoje i innych osób, 
bardzo krótko omawia 
przyczyny wypadków.  

Uczeo w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat 
uzależnieo i 
alternatywnych metod 
leczenia, zdawkowo 
opisuje swój tryb życia 
oraz problemy 
zdrowotne swoje i 
innych osób, krótko 
omawia przyczyny 
wypadków i ich 
konsekwencje. 

Uczeo wypowiada się 
na temat uzależnieo i 
alternatywnych metod 
leczenia, opisuje swój 
tryb życia oraz 
problemy zdrowotne 
swoje i innych osób, 
omawia przyczyny 
wypadków i ich 
konsekwencje.  

Uczeo szczegółowo 
wypowiada się na 
temat uzależnieo i 
alternatywnych metod 
leczenia, wyczerpująco 
opisuje swój tryb życia 
oraz problemy 
zdrowotne swoje i 
innych osób, dokładnie 
omawia przyczyny 
wypadków i ich 
konsekwencje.  

Uczeo dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego obchody 
światowego dnia 
zdrowia, bardzo krótko 
uzasadnia swój wybór. 

Uczeo dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego obchody 
światowego dnia 
zdrowia, krótko 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczynę 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego obchody 
światowego dnia 
zdrowia, uzasadnia 
swój wybór i podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego obchody 
światowego dnia 
zdrowia, szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

  P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje niewielką 
częśd istotnych 
informacji. Stosuje 
wąski zakres 
słownictwa i struktur. 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje częśd 
istotnych informacji. 
Stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 

P Uczeo pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate i 
urozmaicone 
słownictwo i struktury 

 



Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeo używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

Popełnia sporo 
błędów, które nie 

zakłócają komunikacji. 
R Uczeo używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dośd 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

wypowiedzi. Popełnia 
nieliczne błędy. 
R Uczeo używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeo używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisad 
artykuł i rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeo zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeo odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat ochrony 
zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej w Polsce. 

Uczeo wyraża opinię 
na temat ochrony 
zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej w Polsce. 
 

Uczeo wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
ochrony zdrowia i 
profilaktyki 
zdrowotnej w Polsce. 

Uczeo wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat ochrony 
zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej w Polsce. 

Uczeo udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zapisuje 
niewielką częśd 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
częśd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większośd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 



poza te kryteria. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 12. 

 

MODUŁ 13 Sport  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomośd 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeo zna i stosuje 
częśd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
większośd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo zna częśd 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadao. 

Uczeo zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawid.  

  P tryby warunkowe  

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie Uczeń nie spełnia Uczeo bardzo krótko Uczeo krótko opisuje Uczeo opisuje Uczeo szczegółowo Uczeń spełnia 



wypowiedzi kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

opisuje ilustracje.  ilustracje. ilustracje. opisuje ilustracje. kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na 
temat ulubionych 
dyscyplin sportowych, 
zasady „fair play” oraz 
imprez sportowych,  
 bardzo zdawkowo 
wyjaśnia na czym 
polega sukces drużyny. 

Uczeo w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat 
ulubionych dyscyplin 
sportowych, zasady 
„fair play” oraz imprez 
sportowych,  
 zdawkowo wyjaśnia 
na czym polega sukces 
drużyny.  

Uczeo wypowiada się 
na temat ulubionych 
dyscyplin sportowych, 
zasady „fair play” oraz 
imprez sportowych,  
 wyjaśnia na czym 
polega sukces drużyny.  

Uczeo szczegółowo 
wypowiada się na 
temat ulubionych 
dyscyplin sportowych, 
zasady „fair play” oraz 
imprez sportowych, 
wyczerpująco wyjaśnia 
na czym polega sukces 
drużyny.  

Uczeo dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego zasady 
„fair play”, bardzo 
krótko uzasadnia swój 
wybór. 

Uczeo dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego zasady 
„fair play”, krótko 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczynę 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego zasady 
„fair play”, uzasadnia 
swój wybór i podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego zasady 
„fair play”, 
szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

  P Uczeo pisze list 
prywatny i e-mail, w 
których przekazuje 
niewielką częśd 
istotnych informacji. 
Stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeo używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i list 

P Uczeo pisze list 
prywatny i e-mail, w 
których przekazuje 
częśd istotnych 
informacji. Stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporo błędów, które 
nie zakłócają 

komunikacji. 
R Uczeo używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 

P Uczeo pisze list 
prywatny i e-mail, w 
których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia nieliczne 
błędy. 
R Uczeo używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 

P Uczeo pisze list 
prywatny i e-mail, w 
których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate i urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeo używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisad 
artykuł i list formalny. 

 



formalny. Wypowiedzi 
są w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

aby napisad artykuł i 
list formalny. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dośd 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

aby napisad artykuł i 
list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeo zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeo odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat sportów 
wyczynowych i 
ekstremalnych. 

Uczeo wyraża opinię 
na temat sportów 
wyczynowych i 
ekstremalnych. 
 

Uczeo wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
sportów wyczynowych 
i ekstremalnych. 

Uczeo wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat sportów 
wyczynowych i 
ekstremalnych. 

Uczeo udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zapisuje 
niewielką częśd 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
częśd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większośd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 13. 

 

MODUŁ 14 Podróżowanie i turystyka  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 



Znajomośd 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeo zna i stosuje 
częśd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
większośd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo zna częśd 
wprowadzonych 
struktur gramatycznych 
ale stosuje je w 
niewielkim stopniu w 
zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy 
we wszystkich typach 
zadao. 

Uczeo zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawid.  

  P stopniowanie przymiotników, przedimki, czasowniki modalne – teraźniejszośd, przyszłośd, 
przeszłośd,  
R stopniowanie przymiotników, przedimki, czasowniki modalne – teraźniejszośd, przyszłośd, 
przeszłośd, przeszłośd nierzeczywista 

 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeo krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeo opisuje 
ilustracje. 

Uczeo szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 

Uczeo w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na 

Uczeo w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat 

Uczeo wypowiada się 
na temat ulubionego 
sposobu spędzania 

Uczeo szczegółowo 
wypowiada się na 
temat ulubionego 



temat ulubionego 
sposobu spędzania 
wakacji, bardzo 
zdawkowo opowiada o 
podróżowaniu, podaje 
znane mu informacje 
na temat wydarzeo z 
dnia 11.09.2001 r. w 
Stanach 
Zjednoczonych. 

ulubionego sposobu 
spędzania wakacji , 
zdawkowo opowiada o 
podróżowaniu, podaje 
znane mu informacje 
na temat wydarzeo z 
dnia 11.09.2001 r. w 
Stanach 
Zjednoczonych. 

wakacji, opowiada o 
podróżowaniu, podaje 
znane mu informacje 
na temat wydarzeo z 
dnia 11.09.2001 r. w 
Stanach 
Zjednoczonych. 

sposobu spędzania 
wakacji, wyczerpująco 
opowiada o 
podróżowaniu, podaje 
znane mu informacje 
na temat wydarzeo z 
dnia 11.09.2001 r. w 
Stanach 
Zjednoczonych. 

wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego 
bezpieczeostwo na 
drogach, bardzo krótko 
uzasadnia swój wybór. 

Uczeo dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego 
bezpieczeostwo na 
drogach, krótko 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczynę 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego 
bezpieczeostwo na 
drogach, uzasadnia 
swój wybór i podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego 
bezpieczeostwo na 
drogach, szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

  P Uczeo pisze list 
prywatny oraz blog, w 
których przekazuje 
niewielką częśd 
istotnych informacji. 
Stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeo używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i list 
formalny. Wypowiedzi 

P Uczeo pisze list 
prywatny oraz blog, w 
których przekazuje 
częśd istotnych 
informacji. Stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporo błędów, które 
nie zakłócają 

komunikacji. 
R Uczeo używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 

P Uczeo pisze list 
prywatny oraz blog, w 
których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia nieliczne 
błędy. 
R Uczeo używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 

P Uczeo pisze list 
prywatny oraz blog, w 
których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate i urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeo używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisad 
artykuł i list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 

 



są w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

list formalny. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dośd 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeo zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeo odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo prostymi 
zdaniami wyraża 
hipotezy dotyczące 
przyczyn i konsekwencji 
wypadków drogowych.  

Uczeo wyraża hipotezy 
dotyczące przyczyn i 
konsekwencji 
wypadków drogowych. 
 

Uczeo wyraża i 
częściowo uzasadnia 
hipotezy dotyczące 
przyczyn i 
konsekwencji 
wypadków drogowych. 

Uczeo wyraża i 
uzasadnia hipotezy 
dotyczące przyczyn i 
konsekwencji 
wypadków drogowych. 

Uczeo udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie . 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zapisuje 
niewielką częśd 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
częśd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większośd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 14. 

 

MODUŁ 15 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego i Polsce oraz Unii Europejskiej  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 



Znajomośd 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeo zna i stosuje 
częśd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
większośd poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeo zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo zna częśd 
wprowadzonych 
struktur gramatycznych 
ale stosuje je w 
niewielkim stopniu w 
zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy 
we wszystkich typach 
zadao. 

Uczeo zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeo zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawid.  

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeo rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeo krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeo opisuje 
ilustracje. 

Uczeo szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na 
temat celebrytów, 
bardzo krótko 
wypowiada się na 
temat znanego 

Uczeo w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat 
celebrytów, wskazuje 
na różnice między 
celebrytą a znaną 
osobą, krótko 

Uczeo wypowiada się 
na temat celebrytów, 
wskazuje na różnice 
między celebrytą a 
znaną osobą, 
wypowiada się na 
temat znanego 

Uczeo szczegółowo 
wypowiada się na 
temat celebrytów, 
wskazuje na 
szczegółowe różnice 
między celebrytą a 
znaną osobą, 



Polaka/znanej Polki 
oraz swojej ulubionej 
epoki historycznej, 
bardzo zdawkowo 
opisuje wybrane 
coroczne wydarzenie w 
Polsce, 
podaje znane mu 
podstawowe 
informacje na temat 
Unii Europejskiej, 
europejskiego 
curriculum vitae lub 
europejskiego portfolio 
językowego lub 
programu Erasmus, 
bardzo krótko mówi o 
osiągnięciach Unii 
Europejskiej, podaje 
znane mu podstawowe 
informacje na temat 
krajów 
anglojęzycznych.  

wypowiada się na 
temat znanego 
Polaka/znanej Polki 
oraz swojej ulubionej 
epoki historycznej, 
zdawkowo opisuje 
wybrane coroczne 
wydarzenie w Polsce, 
podaje znane mu 
informacje na temat 
Unii Europejskiej, 
europejskiego 
curriculum vitae i/lub 
europejskiego 
portfolio językowego 
i/lub programu 
Erasmus, 
krótko mówi o 
osiągnięciach Unii 
Europejskiej,  
podaje znane mu 
informacje na temat 
krajów 
anglojęzycznych i 
wymienia czynniki, 
które mają wpływ na 
popularnośd języka 
angielskiego.  

Polaka/znanej Polki 
oraz swojej ulubionej 
epoki historycznej, 
opisuje wybrane 
coroczne wydarzenie 
w Polsce, 
podaje znane mu 
informacje na temat 
Unii Europejskiej, 
europejskiego 
curriculum vitae, 
europejskiego 
portfolio językowego, 
programu Erasmus 
mówi o osiągnięciach 
Unii Europejskiej,  
podaje znane mu 
informacje na temat 
krajów 
anglojęzycznych i 
określa czynniki, które 
mają wpływ na 
popularnośd języka 
angielskiego.  

wypowiada się na 
temat znanego 
Polaka/znanej Polki, 
oraz swojej ulubionej 
epoki historycznej, 
szczegółowo opisuje 
wybrane coroczne 
wydarzenie w Polsce, 
omawia znane mu 
szczegółowe 
informacje na temat 
Unii Europejskiej, 
europejskiego 
curriculum vitae, 
europejskiego 
portfolio językowego, 
programu Erasmus 
wyczerpująco mówi o 
osiągnięciach Unii 
Europejskiej,  
omawia znane mu 
szczegółowe 
informacje na temat 
krajów 
anglojęzycznych i 
określa czynniki, które 
mają wpływ na 
popularnośd języka 
angielskiego.  

Uczeo dokonuje 
wyboru trzech 
najważniejszych 
wydarzeo w historii 
Polski, bardzo krótko 
uzasadnia swój wybór. 

Uczeo dokonuje 
wyboru trzech 
najważniejszych 
wydarzeo w historii 
Polski, krótko 
uzasadnia swój wybór. 

Uczeo dokonuje 
wyboru trzech 
najważniejszych 
wydarzeo w historii 
Polski, uzasadnia swój 
wybór i podaje 
przyczyny odrzucenia 
innych możliwości. 

Uczeo dokonuje 
wyboru trzech 
najważniejszych 
wydarzeo w historii 
Polski, szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 



odrzucenia innych 
możliwości. 

  P Uczeo pisze list 
prywatny, w którym 
przekazuje niewielką 
częśd istotnych 
informacji. Stosuje 
wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeo używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 
opowiadanie. 
Wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

P Uczeo pisze list 
prywatny, w którym 
przekazuje częśd 
istotnych informacji. 
Stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia sporo 
błędów, które nie 

zakłócają komunikacji. 
R Uczeo używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 
opowiadanie. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dośd 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

P Uczeo pisze list 
prywatny, w którym 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
nieliczne błędy. 
R Uczeo używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisad artykuł i 
opowiadanie. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

P Uczeo pisze list 
prywatny, w którym 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate i 
urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeo używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisad 
artykuł i opowiadanie. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeo zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeo odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeo wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeo bardzo prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat parków 
narodowych.  

Uczeo prostymi 
zdaniami wyraża 
opinię na temat 
parków narodowych.  

Uczeo wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
parków narodowych. 

Uczeo wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat parków 
narodowych.  

Uczeo bardzo prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat myślenia 
stereotypami oraz 

Uczeo prostymi 
zdaniami wyraża 
opinię na temat 
myślenia stereotypami 

Uczeo wyraża opinię 
na temat myślenia 
stereotypami oraz 
przedstawia hipotezy 

Uczeo wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat myślenia 
stereotypami oraz 



bardzo zdawkowo 
przedstawia hipotezy 
dotyczące sposobów 
postrzegania Polaków 
przez obcokrajowców. 

oraz zdawkowo 
przedstawia hipotezy 
dotyczące sposobów 
postrzegania Polaków 
przez obcokrajowców. 

dotyczące sposobów 
postrzegania Polaków 
przez obcokrajowców i 
częściowo je 
uzasadnia. 

przedstawia liczne 
hipotezy dotyczące 
sposobów 
postrzegania Polaków 
przez obcokrajowców i 
wyczerpująco je 
uzasadnia. 

Uczeo bardzo 
zdawkowo wypowiada 
się na temat korzyści, 
jakie odniosła Polska z 
członkowstwa w Unii 
Europejskiej oraz 
wyraża hipotezy 
dotyczące roli Unii w 
bliższej i dalszej 
przyszłości. 
 

Uczeo zdawkowo 
wypowiada się na 
temat korzyści, jakie 
odniosła Polska z 
członkowstwa w Unii 
Europejskiej oraz 
wyraża hipotezy 
dotyczące roli Unii w 
bliższej i dalszej 
przyszłości. 
 

Uczeo wypowiada się 
na temat korzyści, 
jakie odniosła Polska z 
członkowstwa w Unii 
Europejskiej oraz 
wyraża hipotezy 
dotyczące roli Unii w 
bliższej oraz dalszej 
przyszłości i częściowo 
je uzasadnia. 

Uczeo wyczerpująco 
wypowiada się na 
temat korzyści, jakie 
odniosła Polska z 
członkowstwa w Unii 
Europejskiej oraz 
wyraża hipotezy 
dotyczące roli Unii w 
bliższej i dalszej 
przyszłości oraz 
szczegółowo je 
uzasadnia. 

Uczeo bardzo krótko 
opowiada o swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
podróżowaniem oraz 
udziela rad 
cudzoziemcom na 
temat zwyczajów 
obowiązujących w 
Polsce. 
 

Uczeo krótko 
opowiada o swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
podróżowaniem oraz 
udziela rad 
cudzoziemcom na 
temat zwyczajów 
obowiązujących w 
Polsce. 
 

Uczeo opowiada o 
swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
podróżowaniem, 
udziela rad 
cudzoziemcom na 
temat zwyczajów 
obowiązujących w 
Polsce i częściowo je 
uzasadnia. 
 

Uczeo wyczerpująco 
opowiada o swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
podróżowaniem, 
udziela licznych rad 
cudzoziemcom na 
temat zwyczajów 
obowiązujących w 
Polsce i je uzasadnia. 
 

Uczeo udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeo zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 



Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeo zapisuje 
niewielką częśd 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
częśd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większośd informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeo zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

  Uczeo podejmuje 
próbę interpretacji 
danych 
przedstawionych w 
formie różnorodnych 
wykresów, w bardzo 
prostych zdaniach 
wyraża swoją opinię na 
temat danych 
zawartych w 
wykresach. 

Uczeo częściowo 
interpretuje dane 
przedstawione w 
formie różnorodnych 
wykresów, w prostych 
zdaniach wyraża swoją 
opinię na temat 
danych zawartych w 
wykresach. 
 

Uczeo interpretuje 
dane przedstawione w 
formie różnorodnych 
wykresów, wyraża i 
częściowo uzasadnia 
swoją opinię na temat 
danych zawartych w 
wykresach. 
 

Uczeo precyzyjnie 
interpretuje dane 
przedstawione w 
formie różnorodnych 
wykresów, wyraża i 
szczegółowo uzasadnia 
swoje opinie na temat 
danych zawartych w 
wykresach. 
 

 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 15. 

 

 


