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W S T Ę P 

 
 

 Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie 

których zostały opracowane. Mogą być punktem wyjścia do przygotowania bardziej ogólnego Przedmiotowego Systemu Oceniania (PSO) 

lub stanowić element składowy przyjętego Programu Nauczania. 

 W opisie zostały uwzględnione wymagania szczegółowe na oceny pozytywne, z wyjątkiem oceny celującej. Ocenę celującą otrzymuje 

uczeń, który spełnia kryteria wymagań na ocenę bardzo dobrą i którego wiedza i umiejętności wykraczają poza realizowany materiał. Ocenę 

niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia szczegółowych wymagań na ocenę dopuszczającą. 

 Poniższe wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne zostały opracowane dla wariantu III.1.P (zakres podstawowy) na III etapie 

edukacyjnym. Jeżeli pracujemy z uczniami, którzy już na tym etapie przygotowują się do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie 

rozszerzonym, poniższe kryteria nauczania należy zmodyfikować poprzez podwyższenie wymagań lub dodanie wymagań poziomu 

rozszerzonego.  

 Uzyskane wartości procentowe podane przy rozwiązywaniu zadań testowych zamkniętych, zadań typowo egzaminacyjnych i znajomości 

słownictwa umieszczonego w Word List mogą być modyfikowane w zależności od uzdolnień grupy oraz od poziomu egzaminu maturalnego, 

do którego przygotowujemy uczniów. 

 W dokumencie uwzględniono również kryteria ocen dotyczące wykonania zadań zawartych w zeszycie ćwiczeń (Workbook Book – WB) 

w ramach prac domowych oraz w ramach lekcji powtórzeniowych po każdych trzech rozdziałach (Skills Practice). Poza tym, zgodnie 

z Rozkładem Materiału – jako opcjonalne – umieszczono wymagania dotyczące wykonania zdań w broszurze Exam Practice Skills (ESP) 

oraz w dodatkowej publikacji do gramatyki (Grammar Book – GB). Zostawiono także miejsca w testach modułowych po sekcjach A, B, C, 

D (TEST MODUŁOWY NR 1–4) do uzupełnienia przez nauczyciela, gdyż wymagania na poszczególne oceny są zależne od rodzaju 

przeprowadzanego sprawdzianu oraz kryteriów ocen sprawdzianów zawartych w PSO.  
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WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

KRYTERIA OCENIANIA – N E W  E N T E R P R I S E  A 2  
 

ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

UNIT 1 – LIFESTYLES 

1a 

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące codzienne czynności i 

formy spędzania czasu wolnego, w 

tym codzienne życie astronautów i 

nastolatków, zna część wyróżnionych 

słów (np. set, shaving, spacesuit) oraz 

kolokacji, w tym z czasownikami (np. 

running water, ride a bicycle/ 

motorbike); rozumie różnice 

znaczeniowe między podobnymi 

wyrazami: crew/club/staff/team; zna 

użycie znacznej części wskazanych 

przyimków w kontekście 

 ww. wiedzę stosuje w znacznej części 

prawidłowo w ćw. leksykalnych 

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego codzienne czynności i 

formy spędzania czasu wolnego, w 

tym codzienne życie astronautów i 

nastolatków, zna znaczną część 

wyróżnionych słów (np. fortunately, 

set, shaving, towel, spacesuit) oraz 

kolokacji, w tym z czasownikami (np. 

running water, typical clothes, have 

dinner/coffee/a shower); rozumie 

różnice znaczeniowe między 

podobnymi wyrazami: crew/club/staff/ 

team; zna użycie większości 

wskazanych przyimków w kontekście 

 ww. wiedzę stosuje na ogół 

prawidłowo w ćw. leksykalnych 

 zna większość słownictwa 

opisującego codzienne czynności i 

formy spędzania czasu wolnego, w 

tym codzienne życie astronautów i 

nastolatków, zna większość 

wyróżnionych słów oraz kolokacji, w 

tym z czasownikami; rozumie różnice 

znaczeniowe między podobnymi 

wyrazami: crew/club/staff/team; zna 

użycie wskazanych przyimków w 

kontekście  

 ww. wiedzę stosuje w większości 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

codzienne czynności i formy 

spędzania czasu wolnego, w tym 

codzienne życie astronautów i 

nastolatków, zna wyróżnione słowa 

oraz kolokacje, w tym z 

czasownikami; rozumie różnice 

znaczeniowe między podobnymi 

wyrazami: crew/club/staff/team; zna 

użycie wskazanych przyimków w 

kontekście  

 ww. wiedzę stosuje prawidłowo w 

ćwiczeniach leksykalnych 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH  

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekście i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo część 

punktów w zadaniu na wybór 

wielokrotny; w większości poprawnie 

tworzy proste zdania z 4–5 

podanymi, wybranymi kolokacjami i 

sporządza notatki sterowane 

dotyczące treści tekstu  

 rozumie większość informacji w 

tekście i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

punktów w zadaniu na wybór 

wielokrotny; w większości poprawnie 

tworzy proste zdania z podanymi 

kolokacjami i sporządza notatki 

sterowane dotyczące treści tekstu  

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekście i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

punktów w zadaniu na wybór 

wielokrotny; w większości poprawnie 

tworzy zdania z podanymi 

kolokacjami i sporządza notatki 

sterowane dotyczące treści tekstu  

 rozumie wszystkie informacje w 

tekście i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo wszystkie 

punkty w zadaniu na wybór 

wielokrotny; poprawnie tworzy 

zdania z podanymi kolokacjami i 

sporządza szczegółowe notatki 

sterowane dotyczące treści tekstu 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 umie krótko, w miarę poprawnie 

opisać swoje rutynowe czynności  

 uczestniczy w redagowaniu wywiadu 

z astronautą nt. jego życia 

codziennego na stacji kosmicznej, 

odgrywa jedną z ról i jest na ogół 

komunikatywny 

 umie krótko, w większości poprawnie 

opisać swoje rutynowe czynności  

 uczestniczy w redagowaniu wywiadu 

z astronautą nt. jego życia 

codziennego na stacji kosmicznej, 

odgrywa jedną z ról i jest w 

większości komunikatywny  

 w miarę poprawnie pisze krótki tekst 

porównujący swój typowy dzień z 

dniem astronauty na stacji kosmicznej  

 umie krótko, poprawnie opisać swoje 

rutynowe czynności  

 aktywnie uczestniczy w redagowaniu 

wywiadu z astronautą nt. jego życia 

codziennego na stacji kosmicznej, 

odgrywa jedną z ról, jest 

komunikatywny i w miarę swobodny 

 w większości poprawnie pisze krótki 

tekst porównujący swój typowy dzień 

z dniem astronauty na stacji 

kosmicznej 

 umie opisać swoje rutynowe 

czynności  

 aktywnie uczestniczy w redagowaniu 

wywiadu z astronautą nt. jego życia 

codziennego na stacji kosmicznej, 

odgrywa jedną z ról, jest swobodny i 

komunikatywny  

 poprawnie pisze krótki tekst 

porównujący swój typowy dzień z 

dniem astronauty na stacji kosmicznej 

WB  

1a 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań  

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

1b  

Grammar  

in Use 

 zna podstawowe słownictwo służące 

do podawania danych personalnych 

oraz opisywania rutynowych 

czynności i czynności teraźniejszych 

dot. form spędzania czasu wolnego; 

zna użycie czasów Present Simple i 

Present Continuous, w tym tzw. 

stative verbs (np. want, know, like, 

need) oraz przysłówków 

częstotliwości; zna i rozumie użycie 

zwrotów wyrażających potwierdzenie 

i zaprzeczenie wykonywania 

czynności, w tym z użyciem 

wyrazów: so, neither, nor  

 ww. wiedzę, struktury i reguły stosuje 

w znacznej części prawidłowo w 

ćwiczeniach gramatycznych 

 zna znaczną część słownictwa 

służącego do podawania danych 

personalnych oraz opisywania 

rutynowych czynności i czynności 

teraźniejszych dot. form spędzania 

czasu wolnego; zna użycie czasów 

Present Simple i Present Continuous, 

w tym tzw. stative verbs (np. want, 

know, like, need) oraz przysłówków 

częstotliwości; zna i rozumie użycie 

zwrotów wyrażających potwierdzenie 

i zaprzeczenie wykonywania 

czynności, w tym z użyciem wyrazów: 

so, neither, nor  

 ww. wiedzę, struktury i reguły stosuje 

na ogół prawidłowo w ćwiczeniach 

gramatycznych  

 zna większość słownictwa służącego 

do podawania danych personalnych 

oraz opisywania rutynowych 

czynności i czynności teraźniejszych 

dot. form spędzania czasu wolnego; 

zna użycie czasów Present Simple i 

Present Continuous, w tym tzw. 

stative verbs (np. want, know, like, 

need) oraz przysłówków 

częstotliwości; zna i rozumie użycie 

zwrotów wyrażających potwierdzenie 

i zaprzeczenie wykonywania 

czynności, w tym z użyciem 

wyrazów: so, neither, nor  

 ww. wiedzę, struktury i reguły stosuje 

w większości prawidłowo w 

ćwiczeniach gramatycznych  

 zna prawie całe słownictwo służące 

do podawania danych personalnych 

oraz opisywania rutynowych 

czynności i czynności teraźniejszych 

dot. form spędzania czasu wolnego; 

zna użycie czasów Present Simple i 

Present Continuous, w tym tzw. 

stative verbs (np. want, know, like, 

need) oraz przysłówków 

częstotliwości; zna i rozumie użycie 

zwrotów wyrażających potwierdzenie 

i zaprzeczenie wykonywania 

czynności, w tym z użyciem 

wyrazów: so, neither, nor  

 ww. wiedzę, struktury i reguły stosuje 

prawidłowo w ćwiczeniach 

gramatycznych  

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

ROZUMIENIE 

I 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach i zdaniach; w miarę 

poprawnie identyfikuje i uzasadnia 

użycie ww. czasów 

 umie na ogół poprawnie utworzyć 

zdania dot. rutynowych czynności (z 

użyciem przysłówków 

częstotliwości) oraz zadawać pytania 

i udzielać odpowiedzi dot. osób na 

zdjęciach (wg modelu)  

 w miarę poprawnie prowadzi krótkie 

dialogi sterowane dot. podanych 

czynności, potwierdza je lub im 

zaprzecza  

 pisze krótki, sterowany e-mail z 

wakacji/urlopu; posługuje się 

podstawowym zasobem słownictwa i 

struktur, mimo błędów jest na ogół 

komunikatywny  

 rozumie większość informacji w 

tekstach i zdaniach; w większości 

poprawnie identyfikuje i uzasadnia 

użycie ww. czasów 

 umie w większości poprawnie 

utworzyć zdania dot. rutynowych 

czynności (z użyciem przysłówków 

częstotliwości) oraz zadawać pytania i 

udzielać odpowiedzi dot. osób na 

zdjęciach (wg modelu)  

 w większości poprawnie prowadzi 

krótkie dialogi sterowane dot. 

podanych czynności, potwierdza je 

lub im zaprzecza  

 pisze krótki, sterowany e-mail z 

wakacji/urlopu; posługuje się 

ograniczonym zasobem słownictwa i 

struktur, mimo błędów jest w 

większości komunikatywny  

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach i zdaniach; poprawnie 

identyfikuje i uzasadnia użycie ww. 

czasów  

 umie poprawnie utworzyć zdania dot. 

rutynowych czynności (z użyciem 

przysłówków częstotliwości) oraz 

zadawać pytania i udzielać 

odpowiedzi dot. osób na zdjęciach 

(wg modelu)  

 poprawnie prowadzi krótkie dialogi 

sterowane dot. podanych czynności, 

potwierdza je lub im zaprzecza  

 pisze krótki, sterowany e-mail z 

wakacji/urlopu; posługuje się dość 

zróżnicowanym zasobem słownictwa 

i struktur, jest komunikatywny, może 

popełniać dość liczne, drobne błędy  

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach i zdaniach; poprawnie 

identyfikuje i uzasadnia użycie ww. 

czasów  

 umie poprawnie utworzyć zdania dot. 

rutynowych czynności (z użyciem 

przysłówków częstotliwości) oraz 

zadawać pytania i udzielać 

odpowiedzi dot. osób na zdjęciach 

(wg modelu)  

 poprawnie prowadzi krótkie dialogi 

sterowane dot. różnych czynności, 

potwierdza je lub im zaprzecza  

 pisze krótki, sterowany e-mail z 

wakacji/urlopu; posługuje się 

zróżnicowanym zasobem słownictwa 

i struktur, jest komunikatywny, może 

popełniać nieliczne, drobne błędy 

WB  

1b  

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

1c 

Skills 

in Action 

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące wygląd zewnętrzny, 

charakter, zainteresowania osób oraz 

relacje pomiędzy osobą opisującą i 

opisywaną oraz służące do 

przedstawiania osób w życiu 

prywatnym i w pracy; zna użycie tzw. 

linking words: with, and; zna 

zjawisko i przykłady homofonów, 

czyli wyrazów o takim samym 

brzmieniu, lecz o innym znaczeniu 

(np. see – sea, know – no)  

 ww. wiedzę stosuje w znacznej części 

poprawnie w praktyce  

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego wygląd zewnętrzny, 

charakter, zainteresowania osób oraz 

relacje pomiędzy osobą opisującą i 

opisywaną oraz służącego do 

przedstawiania osób w życiu 

prywatnym i w pracy; zna użycie tzw. 

linking words: with, and; zna zjawisko 

i przykłady homofonów, czyli 

wyrazów o takim samym brzmieniu, 

lecz o innym znaczeniu (np. see – sea, 

know – no)  

 ww. wiedzę stosuje w miarę 

poprawnie w praktyce  

 zna większość słownictwa 

opisującego wygląd zewnętrzny, 

charakter, zainteresowania osób oraz 

relacje pomiędzy osobą opisującą i 

opisywaną oraz służącego do 

przedstawiania osób w życiu 

prywatnym i w pracy; zna użycie 

tzw. linking words: with, and; zna 

zjawisko i przykłady homofonów, 

czyli wyrazów o takim samym 

brzmieniu, lecz o innym znaczeniu 

(see – sea, know – no itd.)  

 ww. wiedzę stosuje w większości 

poprawnie w praktyce  

 zna słownictwo opisujące wygląd 

zewnętrzny, charakter, 

zainteresowania osób oraz relacje 

pomiędzy osobą opisującą i 

opisywaną oraz służące do 

przedstawiania osób w życiu 

prywatnym i w pracy; zna użycie 

tzw. linking words: with, and; zna 

zjawisko i przykłady homofonów, 

czyli wyrazów o takim samym 

brzmieniu, lecz o innym znaczeniu 

(see – sea, know – no itd.)  

 ww. wiedzę stosuje poprawnie w 

praktyce  

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

PRZETWA- 

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach, dialogach i zdaniach; na 

ogół wybiera właściwe przymiotniki 

oraz dobiera cechy charakteru do 

właściwych definicji i tworzy zdania 

sterowane opisujące charakter 

wybranych osób; rozwiązuje 

prawidłowo część punktów w zadaniu 

na rozumienie ze słuchu (dobór cech 

charakteru do koloru); dobiera dialogi 

dot. przedstawiania osób do sytuacji i 

umie odegrać wybrane role; w miarę 

prawidłowo sporządza notatki dot. 

informacji szczegółowych zawartych 

w tekście przykładowego wpisu na 

blogu  

 rozumie większość informacji w 

tekstach, dialogach i zdaniach; w 

większości wybiera właściwe 

przymiotniki oraz dobiera cechy 

charakteru do właściwych definicji i 

tworzy zdania sterowane opisujące 

charakter wybranych osób; rozwiązuje 

prawidłowo znaczną część punktów w 

zadaniu na rozumienie ze słuchu 

(dobór cech charakteru do koloru); 

dobiera dialogi dot. przedstawiania 

osób do sytuacji i umie odegrać 

wybrane role; w większości 

prawidłowo sporządza notatki dot. 

informacji szczegółowych zawartych 

w tekście przykładowego wpisu na 

blogu  

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach, dialogach i zdaniach; 

wybiera właściwe przymiotniki oraz 

dobiera cechy charakteru do 

właściwych definicji i tworzy zdania 

sterowane opisujące charakter 

wybranych osób; rozwiązuje 

prawidłowo większość punktów w 

zadaniu na rozumienie ze słuchu 

(dobór cech charakteru do koloru); 

dobiera dialogi dot. przedstawiania 

osób do sytuacji i umie odegrać 

wskazane role; prawidłowo 

sporządza notatki dot. informacji 

szczegółowych zawartych w tekście 

przykładowego wpisu na blogu  

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach, dialogach i zdaniach; 

wybiera właściwe przymiotniki oraz 

dobiera cechy charakteru do 

właściwych definicji i tworzy zdania 

sterowane opisujące charakter 

wybranych osób; rozwiązuje 

prawidłowo wszystkie punkty w 

zadaniu na rozumienie ze słuchu 

(dobór cech charakteru do koloru); 

dobiera dialogi dot. przedstawiania 

osób do sytuacji i umie odegrać 

wskazane role; prawidłowo 

sporządza notatki dot. informacji 

szczegółowych zawartych w tekście 

przykładowego wpisu na blogu  

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 uczestniczy w redagowaniu dialogów 

sterowanych dot. przedstawiania osób 

w życiu codziennym i w pracy; 

odgrywa wybrane role i jest na ogół 

komunikatywny  

 wykonuje poprawnie znaczną część 

zadań w ćw. przygotowawczych do 

pisania, m.in. łączy zdania z użyciem 

podanych linking words  

 zna zasady pisania komentarza na 

blogu i dokonuje wpisu opisującego 

ulubioną osobę, m.in. jej wiek, 

wygląd, charakter, zainteresowania; 

posługuje się podstawowym zasobem 

słownictwa i struktur, popełnia sporo 

błędów, ale jest na ogół 

komunikatywny 

 uczestniczy w redagowaniu dialogów 

sterowanych dot. przedstawiania osób 

w życiu codziennym i w pracy; 

odgrywa wybrane role i jest w 

większości komunikatywny  

 wykonuje poprawnie większość zadań 

w ćw. przygotowawczych do pisania, 

m.in. łączy zdania z użyciem 

podanych linking words  

 zna zasady pisania komentarza na 

blogu i dokonuje wpisu opisującego 

ulubioną osobę, m.in. jej wiek, 

wygląd, charakter, zainteresowania; 

posługuje się ograniczonym zasobem 

słownictwa i struktur, mimo błędów 

jest w większości komunikatywny 

 aktywnie uczestniczy w redagowaniu 

dialogów sterowanych dot. 

przedstawiania osób w życiu 

codziennym i w pracy; odgrywa 

wskazane role i jest komunikatywny  

 wykonuje poprawnie prawie 

wszystkie zadania w ćw. 

przygotowawczych do pisania, m.in. 

łączy zdania z użyciem podanych 

linking words 

 zna zasady pisania komentarza na 

blogu i dokonuje wpisu opisującego 

ulubioną osobę, m.in. jej wiek, 

wygląd, charakter, zainteresowania; 

posługuje się dość zróżnicowanym 

zasobem słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, może popełniać 

dość liczne, drobne błędy  

 aktywnie uczestniczy w redagowaniu 

dialogów sterowanych dot. 

przedstawiania osób w życiu 

codziennym i w pracy; odgrywa 

wskazane role i jest komunikatywny  

 wykonuje poprawnie wszystkie 

zadania w ćw. przygotowawczych do 

pisania, m.in. łączy zdania z użyciem 

podanych linking words 

 zna zasady pisania komentarza na 

blogu i dokonuje wpisu opisującego 

ulubioną osobę, m.in. jej wiek, 

wygląd, charakter, zainteresowania; 

posługuje się zróżnicowanym 

zasobem słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, może popełniać 

nieliczne, drobne błędy 

WB 

1c 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

1 Culture 

+ 

1 Review 

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące życie i zainteresowania 

irlandzkich i polskich nastolatków, w 

tym część wyróżnionych słów (np. 

hang out, bands)  

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki; w zadaniach zamkniętych 

uzyskuje 40–49% poprawnych 

odpowiedzi 

 zna ok. 40–50% słówek z Word List 

Unit 1 

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego życie i zainteresowania 

irlandzkich i polskich nastolatków, w 

tym wyróżnione słowa (np. hang out, 

outdoors, bands, different)  

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki; w zadaniach zamkniętych 

uzyskuje 50–69% poprawnych 

odpowiedzi 

 zna ok. 50–70% słówek z Word List 

Unit 1 

 zna większość słownictwa 

opisującego życie i zainteresowania 

irlandzkich i polskich nastolatków, w 

tym wyróżnione słowa 

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki; w zadaniach zamkniętych 

uzyskuje 70–85% poprawnych 

odpowiedzi 

 zna ok. 70–80% słówek z Word List 

Unit 1 

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

życie i zainteresowania irlandzkich i 

polskich nastolatków, w tym 

wyróżnione słowa 

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. reakcji 

językowych, leksyki i gramatyki; w 

zadaniach zamkniętych uzyskuje 

ponad 85% poprawnych odpowiedzi 

 zna ponad 85% słówek z Word List 

Unit 1 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI 

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekście i zdaniach 

 w miarę poprawnie wyszukuje 

informacje szczegółowe oraz 

rozwiązuje zadanie typu P/F/brak info 

i wyjaśnia wyróżnione wyrazy 

 rozumie większość informacji w 

tekście i zdaniach 

 w większości poprawnie wyszukuje 

informacje szczegółowe oraz 

rozwiązuje zadanie typu P/F/brak info 

i wyjaśnia wyróżnione wyrazy 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekście i zdaniach 

 poprawnie wyszukuje informacje 

szczegółowe oraz rozwiązuje zadanie 

typu P/F/brak info i wyjaśnia 

wyróżnione wyrazy  

 rozumie wszystkie informacje w 

tekście i zdaniach 

 poprawnie wyszukuje informacje 

szczegółowe oraz rozwiązuje zadanie 

typu P/F/brak info i wyjaśnia 

wyróżnione wyrazy; przekazuje w 

formie ustnej wybrane informacje z 

tekstu 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI 

 w miarę poprawnie dokonuje 

krótkiego porównania życia polskich i 

irlandzkich nastolatków 

 w większości poprawnie dokonuje 

krótkiego porównania życia polskich i 

irlandzkich nastolatków  

 w większości poprawnie dokonuje 

dość szczegółowego porównania 

życia polskich i irlandzkich 

nastolatków 

 poprawnie dokonuje dość 

szczegółowego porównania życia 

polskich i irlandzkich nastolatków  

OPCJONALNIE 

UNIT 1 

 rozwiązuje prawidłowo część zadań 

prezentowanych w GB Unit 1 

 uzyskuje 40–49% poprawnych 

odpowiedzi w zadaniach zawartych w 

ESP Unit 1 

 korzysta czasami z dodatkowych 

materiałów, np. digibooka i publikacji 

do gramatyki 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

zadań prezentowanych w GB Unit 1 

 uzyskuje 50–69% poprawnych 

odpowiedzi w zadaniach zawartych w 

ESP Unit 1 

 korzysta dość często z dodatkowych 

materiałów np. digibooka i publikacji 

do gramatyki  

 rozwiązuje prawidłowo większość 

zadań prezentowanych w GB Unit 1 

 uzyskuje 70–85% poprawnych 

odpowiedzi w zadaniach zawartych w 

ESP Unit 1 

 korzysta często z dodatkowych 

materiałów np. digibooka i publikacji 

do gramatyki  

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania prezentowane w 

GB Unit 1 

 uzyskuje ponad 85% poprawnych 

odpowiedzi w zadaniach zawartych w 

ESP Unit 1 

 korzysta regularnie z dodatkowych 

materiałów np. digibooka i publikacji 

do gramatyki 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

UNIT 2 – SHOP TILL YOU DROP 

2a 

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące rodzaje sklepów, placówek 

usługowych oraz towary, które 

można w nich nabyć, i usługi, z 

których można korzystać, w tym 

część wyróżnionych słów i zwrotów 

(np. delivery service, customers) oraz 

kolokacji (np. January sales); zna 

znaczną część słownictwa służącego 

do wyrażania próśb oraz zgody i 

odmowy spełnienia prośby  

 ww. wiedzę stosuje w znacznej części 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego rodzaje sklepów, 

placówek usługowych oraz towary, 

które można w nich nabyć, i usługi, z 

których można korzystać, w tym 

wyróżnione słowa i zwroty (np. 

delivery service, customers, miss) oraz 

kolokacje (np. security guard, 

January sales); zna większość 

słownictwa służącego do wyrażania 

próśb oraz zgody i odmowy spełnienia 

prośby  

 ww. wiedzę stosuje na ogół 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna większość słownictwa 

opisującego rodzaje sklepów, 

placówek usługowych oraz towary, 

które można w nich nabyć, i usługi, z 

których można korzystać, w tym 

wyróżnione słowa i zwroty oraz 

kolokacje; zna słownictwo służące do 

wyrażania próśb oraz zgody i 

odmowy spełnienia prośby  

 ww. wiedzę stosuje w większości 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

rodzaje sklepów, placówek 

usługowych oraz towary, które można 

w nich nabyć, i usługi, z których 

można korzystać, w tym wyróżnione 

słowa i zwroty oraz kolokacje; zna 

słownictwo służące do wyrażania 

próśb oraz zgody i odmowy 

spełnienia prośby  

 ww. wiedzę stosuje prawidłowo w 

ćwiczeniach leksykalnych ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH  

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekście i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo część 

punktów w zadaniach typu P/F i na 

dobór nagłówków do akapitów 

 rozumie większość informacji w 

tekście i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

punktów w zadaniach typu P/F i na 

dobór nagłówków do akapitów  

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekście i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

punktów w zadaniach typu P/F i na 

dobór nagłówków do akapitów 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekście i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo wszystkie 

punkty w zadaniach typu P/F i na 

dobór nagłówków do akapitów 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 w miarę poprawnie tworzy 3–4 proste 

zdania z podanymi, wybranymi 

kolokacjami oraz prowadzi krótkie 

dialogi sterowane dot. próśb i reakcji 

na nie  

 potrafi na ogół poprawnie dokonać 

prezentacji domu handlowego 

Harrods w oparciu o nagłówki tekstu 

 w większości poprawnie tworzy 

proste zdania z podanymi kolokacjami 

oraz prowadzi krótkie dialogi 

sterowane dot. próśb i reakcji na nie  

 potrafi krótko, na ogół poprawnie 

opisać powody atrakcyjności domu 

handlowego Harrods oraz dokonać 

jego prezentacji w oparciu o nagłówki 

tekstu 

 uczestniczy w projektowaniu i 

prezentacji wymyślonego domu 

handlowego 

 poprawnie tworzy proste zdania z 

podanymi kolokacjami oraz prowadzi 

krótkie dialogi sterowane dot. próśb i 

reakcji na nie 

 potrafi w większości poprawnie 

opisać powody atrakcyjności domu 

handlowego Harrods oraz dokonać 

jego prezentacji w oparciu o 

nagłówki tekstu  

 aktywnie uczestniczy w 

projektowaniu i krótkiej prezentacji 

wymyślonego domu handlowego  

 poprawnie tworzy zdania z podanymi 

kolokacjami oraz prowadzi krótkie 

dialogi sterowane dot. próśb i reakcji 

na nie 

 potrafi poprawnie opisać powody 

atrakcyjności domu handlowego 

Harrods oraz dokonać jego 

prezentacji w oparciu o nagłówki 

tekstu  

 aktywnie uczestniczy w 

projektowaniu i prezentacji 

wymyślonego domu handlowego 

WB  

2a 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań  

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

2b  

Grammar  

in Use 

 zna podstawowe słownictwo służące 

do wyrażania czynności przeszłych 

oraz opisywania życia w przeszłości, 

w tym robienia zakupów; zna użycie 

czasu Past Simple oraz przykłady 

czasowników regularnych i 

nieregularnych; zna konstrukcję used 

to i zasady jej użycia; zna przykłady 

przymiotników wyrażających opinie i 

fakty oraz zasady kolejności 

przymiotników przed rzeczownikami; 

zna zasady stopniowania 

przymiotników, w tym formy 

regularne i nieregularne; zna 

podstawowe słownictwo służące do 

opisywania i porównywania 

przedmiotów i miejsc  

 ww. wiedzę, struktury i reguły stosuje 

w znacznej części prawidłowo w 

ćwiczeniach gramatycznych 

 zna znaczną część słownictwa 

służącego do wyrażania czynności 

przeszłych oraz opisywania życia w 

przeszłości, w tym robienia zakupów; 

zna użycie czasu Past Simple oraz 

przykłady czasowników regularnych i 

nieregularnych; zna konstrukcję used 

to i zasady jej użycia; zna przykłady 

przymiotników wyrażających opinie i 

fakty oraz zasady kolejności 

przymiotników przed rzeczownikami; 

zna zasady stopniowania 

przymiotników, w tym formy 

regularne i nieregularne; zna znaczną 

część słownictwa służącego do 

opisywania i porównywania 

przedmiotów i miejsc 

 ww. wiedzę, struktury i reguły stosuje 

na ogół prawidłowo w ćwiczeniach 

gramatycznych 

 zna większość słownictwa służącego 

do wyrażania czynności przeszłych 

oraz opisywania życia w przeszłości, 

w tym robienia zakupów; zna użycie 

czasu Past Simple oraz przykłady 

czasowników regularnych i 

nieregularnych; zna konstrukcję used 

to i zasady jej użycia; zna przykłady 

przymiotników wyrażających opinie i 

fakty oraz zasady kolejności 

przymiotników przed rzeczownikami; 

zna zasady stopniowania 

przymiotników, w tym formy 

regularne i nieregularne; zna 

większość słownictwa służącego do 

opisywania i porównywania 

przedmiotów i miejsc  

 ww. wiedzę, struktury i reguły 

stosuje w większości prawidłowo w 

ćwiczeniach gramatycznych 

 zna prawie całe słownictwo służące 

do wyrażania czynności przeszłych 

oraz opisywania życia w przeszłości, 

w tym robienia zakupów; zna użycie 

czasu Past Simple oraz przykłady 

czasowników regularnych i 

nieregularnych; zna konstrukcję used 

to i zasady jej użycia; zna przykłady 

przymiotników wyrażających opinie i 

fakty oraz zasady kolejności 

przymiotników przed rzeczownikami; 

zna zasady stopniowania 

przymiotników, w tym formy 

regularne i nieregularne; zna 

słownictwo służące do opisywania i 

porównywania przedmiotów i miejsc  

 ww. wiedzę, struktury i reguły stosuje 

prawidłowo w ćwiczeniach 

gramatycznych 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

I 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach i zdaniach; w miarę 

poprawnie wskazuje przykłady 

użycia czasu Past Simple i 

konstrukcji used to oraz 

przymiotników, ich szyku i form 

porównawczych  

 umie w miarę poprawnie prowadzić 

krótkie dialogi sterowane dot. 

czynności przeszłych i krótko opisać 

życie dziadków (z użyciem used to/ 

didn’t use to) oraz dokonać 

sterowanego opisu przedmiotów na 

zdjęciach i porównać targi uliczne (na 

postawie tabeli) 

 rozumie większość informacji w 

tekstach i zdaniach; w większości 

poprawnie wskazuje przykłady użycia 

czasu Past Simple i konstrukcji used 

to oraz przymiotników, ich szyku i 

form porównawczych  

 umie w większości poprawnie 

prowadzić krótkie dialogi sterowane 

dot. czynności przeszłych i krótko 

opisać życie dziadków (z użyciem 

used to/ didn’t use to) oraz dokonać 

sterowanego opisu przedmiotów na 

zdjęciach i porównać targi uliczne (na 

postawie tabeli)  

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach i zdaniach; poprawnie 

wskazuje przykłady użycia czasu Past 

Simple i konstrukcji used to oraz 

przymiotników, ich szyku i form 

porównawczych 

 umie poprawnie prowadzić krótkie 

dialogi sterowane dot. czynności 

przeszłych i krótko opisać życie 

dziadków (z użyciem used to/ didn’t 

use to) oraz dokonać sterowanego 

opisu przedmiotów na zdjęciach i 

porównać targi uliczne (na postawie 

tabeli) 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach i zdaniach; poprawnie 

wskazuje przykłady użycia czasu Past 

Simple i konstrukcji used to oraz 

przymiotników, ich szyku i form 

porównawczych; potrafi podać 

własne przykłady ww. struktur 

 umie poprawnie prowadzić krótkie 

dialogi sterowane dot. czynności 

przeszłych i opisać życie dziadków (z 

użyciem used to/ didn’t use to) oraz 

dokonać sterowanego opisu 

przedmiotów na zdjęciach i porównać 

targi uliczne (na postawie tabeli) 

WB  

2b  

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

2c 

Skills 

in Action 

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące ubrania, wzory i materiały 

oraz ubiór osób; zna znaczną część 

słownictwa służącego do opisywania 

rzeczy zaginionych i okoliczności 

wydarzenia, opisywania sklepów i 

zakupów oraz wyrażania 

rekomendacji; zna zasady użycia 

przymiotników w opisach; zna 

zjawisko i przykłady tzw. silent 

letters (liter, których nie 

wymawiamy), np. w wyrazach know, 

listen, honest  

 ww. wiedzę stosuje w znacznej części 

poprawnie w praktyce  

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego ubrania, wzory i materiały 

oraz ubiór osób; zna większość 

słownictwa służącego do opisywania 

rzeczy zaginionych i okoliczności 

wydarzenia, opisywania sklepów i 

zakupów oraz wyrażania 

rekomendacji; zna zasady użycia 

przymiotników w opisach; zna 

zjawisko i przykłady tzw. silent letters 

(liter, których nie wymawiamy), np. w 

wyrazach know, listen, honest  

 ww. wiedzę stosuje w miarę 

poprawnie w praktyce  

 zna większość słownictwa 

opisującego ubrania, wzory i 

materiały oraz ubiór osób; zna prawie 

całe słownictwo służące do 

opisywania rzeczy zaginionych i 

okoliczności wydarzenia, opisywania 

sklepów i zakupów oraz wyrażania 

rekomendacji; zna zasady użycia 

przymiotników w opisach; zna 

zjawisko i przykłady tzw. silent 

letters (liter, których nie 

wymawiamy) w wyrazach know, 

listen, honest itd.  

 ww. wiedzę stosuje w większości 

poprawnie w praktyce 

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

ubrania, wzory i materiały oraz ubiór 

osób; zna słownictwo służące do 

opisywania rzeczy zaginionych i 

okoliczności wydarzenia, opisywania 

sklepów i zakupów oraz wyrażania 

rekomendacji; zna zasady użycia 

przymiotników w opisach; zna 

zjawisko i przykłady tzw. silent 

letters (liter, których nie 

wymawiamy) w wyrazach know, 

listen, honest itd., potrafi podać kilka 

własnych przykładów  

 ww. wiedzę stosuje poprawnie w 

praktyce 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

PRZETWA- 

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 w miarę prawidłowo rozwiązuje 

zadanie na rozumienie ze słuchu 

(wybór wielokrotny) oraz analizuje 

przykładowy e-mail nt. zakupów w 

Paryżu i w akapicie nt. sklepów w 

Nowym Jorku zastępuje wyróżnione 

przymiotniki innymi, ciekawszymi; w 

dialogu dot. zagubienia torby 

poprawnie wyszukuje elementy 

zawartości torby i umie odegrać jedną 

z ról 

 rozumie większość informacji w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 w większości prawidłowo rozwiązuje 

zadanie na rozumienie ze słuchu 

(wybór wielokrotny) oraz analizuje 

przykładowy e-mail nt. zakupów w 

Paryżu i w akapicie nt. sklepów w 

Nowym Jorku zastępuje wyróżnione 

przymiotniki innymi, ciekawszymi; w 

dialogu dot. zagubienia torby 

poprawnie wyszukuje elementy 

zawartości torby i umie odegrać jedną 

z ról  

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach, dialogu i zdaniach  

 prawidłowo rozwiązuje zadanie na 

rozumienie ze słuchu (wybór 

wielokrotny) oraz analizuje 

przykładowy e-mail nt. zakupów w 

Paryżu i w akapicie nt. sklepów w 

Nowym Jorku zastępuje wyróżnione 

przymiotniki innymi, ciekawszymi; w 

dialogu dot. zagubienia torby 

poprawnie wyszukuje elementy 

zawartości torby i umie odegrać jedną 

z ról 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 prawidłowo rozwiązuje zadanie na 

rozumienie ze słuchu (wybór 

wielokrotny) oraz analizuje 

przykładowy e-mail nt. zakupów w 

Paryżu i w akapicie nt. sklepów w 

Nowym Jorku zastępuje wyróżnione 

przymiotniki innymi, ciekawszymi; w 

dialogu dot. zagubienia torby 

poprawnie wyszukuje elementy 

zawartości torby i umie odegrać 

obydwie role  
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 w miarę poprawnie opisuje ubiór 

wybranej osoby i dokonuje korekty 

celowo popełnionych błędów w 

opisie kolegi  

 uczestniczy w redagowaniu dialogów 

dot. zagubienia rzeczy, opisywania 

ich zawartości i okoliczności 

wydarzenia; odgrywa wybrane role i 

jest na ogół komunikatywny 

 wykonuje poprawnie część zadań w 

ćw. przygotowawczych do pisania, 

m.in. uzupełnia zwroty wyrażające 

rekomendację podanymi wyrazami  

 zna zasady pisania e-maila z opisem i 

pisze e-mail dot. weekendu 

spędzonego w stolicy europejskiej i 

poczynionych tam zakupów; 

posługuje się podstawowym zasobem 

struktur i słownictwa, popełnia sporo 

błędów, ale jest na ogół 

komunikatywny 

 w większości poprawnie opisuje ubiór 

wybranej osoby i dokonuje korekty 

celowo popełnionych błędów w opisie 

kolegi  

 uczestniczy w redagowaniu dialogów 

dot. zagubienia rzeczy, opisywania ich 

zawartości i okoliczności wydarzenia; 

odgrywa wybrane role i jest w 

większości komunikatywny 

 wykonuje poprawnie większość zadań 

w ćw. przygotowawczych do pisania, 

m.in. uzupełnia zwroty wyrażające 

rekomendację podanymi wyrazami  

 zna zasady pisania e-maila z opisem i 

pisze e-mail dot. weekendu 

spędzonego w stolicy europejskiej i 

poczynionych tam zakupów; posługuje 

się ograniczonym zasobem słownictwa 

i struktur, mimo błędów jest w 

większości komunikatywny 

 poprawnie opisuje ubiór wybranej 

osoby i dokonuje korekty celowo 

popełnionych błędów w opisie kolegi  

 aktywnie uczestniczy w redagowaniu 

dialogów dot. zagubienia rzeczy, 

opisywania ich zawartości i 

okoliczności wydarzenia; odgrywa 

wskazane role, jest komunikatywny i 

w miarę swobodny 

 wykonuje poprawnie zadania w ćw. 

przygotowawczych do pisania, m.in. 

uzupełnia zwroty wyrażające 

rekomendację podanymi wyrazami  

 zna zasady pisania e-maila z opisem i 

pisze e-mail dot. weekendu 

spędzonego w stolicy europejskiej i 

poczynionych tam zakupów; 

posługuje się dość zróżnicowanym 

zasobem słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, może popełniać 

dość liczne, drobne błędy  

 poprawnie opisuje ubiór wybranej 

osoby i dokonuje korekty celowo 

popełnionych błędów w opisie kolegi  

 aktywnie uczestniczy w redagowaniu 

dialogów dot. zagubienia rzeczy, 

opisywania ich zawartości i 

okoliczności wydarzenia; odgrywa 

wskazane role, jest komunikatywny i 

swobodny 

 wykonuje poprawnie zadania w ćw. 

przygotowawczych do pisania, m.in. 

uzupełnia zwroty wyrażające 

rekomendację podanymi wyrazami  

 zna zasady pisania e-maila z opisem i 

pisze e-mail dot. weekendu 

spędzonego w stolicy europejskiej i 

poczynionych tam zakupów; 

posługuje się zróżnicowanym 

zasobem słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, może popełniać 

nieliczne, drobne błędy 

WB 

2c 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

2 Culture 

+ 

2 Review 

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące targi uliczne dawniej i 

obecnie, w tym niektóre wyróżnione 

wyrazy (np. waste, location)  

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki; w zadaniach zamkniętych 

uzyskuje 40–49% poprawnych 

odpowiedzi 

 zna ok. 40–50% słówek z Word List 

Unit 2 

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego targi uliczne dawniej i 

obecnie, w tym wyróżnione wyrazy 

(np. storyteller, waste, location, 

beyond)  

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki; w zadaniach zamkniętych 

uzyskuje 50–69% poprawnych 

odpowiedzi 

 zna ok. 50–70% słówek z Word List 

Unit 2 

 zna większość słownictwa 

opisującego targi uliczne dawniej i 

obecnie, w tym wyróżnione wyrazy  

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki; w zadaniach zamkniętych 

uzyskuje 70–85% poprawnych 

odpowiedzi 

 zna ok. 70–80% słówek z Word List 

Unit 2 

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

targi uliczne dawniej i obecnie, w tym 

wyróżnione wyrazy 

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. reakcji 

językowych, leksyki i gramatyki; w 

zadaniach zamkniętych uzyskuje 

ponad 85% poprawnych odpowiedzi 

 zna ponad 85% słówek z Word List 

Unit 2 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI 

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekście i zdaniach 

 w miarę poprawnie uzupełnia zdania 

dot. treści tekstu oraz wyjaśnia 

wyróżnione wyrazy  

 rozumie większość informacji w 

tekście i zdaniach 

 w większości poprawnie uzupełnia 

zdania dot. treści tekstu oraz wyjaśnia 

wyróżnione wyrazy  

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekście i zdaniach 

 poprawnie uzupełnia zdania dot. 

treści tekstu oraz wyjaśnia 

wyróżnione wyrazy  

 rozumie wszystkie informacje w 

tekście i zdaniach 

 poprawnie uzupełnia zdania dot. 

treści tekstu oraz wyjaśnia 

wyróżnione wyrazy; potrafi 

prawidłowo przetłumaczyć wybrany 

akapit tekstu na język polski 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI 

 stara się dokonać krótkiego opisu 

atrakcyjnych cech targów ulicznych i 

targu Borough Market  

 w miarę poprawnie dokonuje 

krótkiego opisu atrakcyjnych cech 

targów ulicznych i targu Borough 

Market  

 uczestniczy w zbieraniu informacji i 

napisaniu krótkiego tekstu o 

starym/historycznym polskim targu; 

posługuje się ograniczonym zasobem 

słownictwa i struktur, mimo błędów 

jest w większości komunikatywny 

(ICT) 

 w większości poprawnie dokonuje 

opisu atrakcyjnych cech targów 

ulicznych i targu Borough Market  

 aktywnie uczestniczy w zbieraniu 

informacji i napisaniu krótkiego 

tekstu o starym/historycznym polskim 

targu; posługuje się dość 

zróżnicowanym zasobem słownictwa 

i struktur, jest komunikatywny, może 

popełniać dość liczne, drobne błędy 

(ICT)  

 poprawnie dokonuje opisu 

atrakcyjnych cech targów ulicznych i 

targu Borough Market  

 aktywnie uczestniczy w zbieraniu 

informacji i napisaniu krótkiego 

tekstu o starym/historycznym polskim 

targu; posługuje się zróżnicowanym 

zasobem słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, może popełniać 

nieliczne, drobne błędy (ICT)  

OPCJONALNIE 

UNIT 2 

 rozwiązuje prawidłowo część zadań 

prezentowanych w GB Unit 2 

 uzyskuje 40–49% poprawnych 

odpowiedzi w zadaniach zawartych w 

ESP Unit 2 

 korzysta czasami z dodatkowych 

materiałów, np. digibooka i publikacji 

do gramatyki 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

zadań prezentowanych w GB Unit 2 

 uzyskuje 50–69% poprawnych 

odpowiedzi w zadaniach zawartych w 

ESP Unit 2 

 korzysta dość często z dodatkowych 

materiałów, np. digibooka i publikacji 

do gramatyki  

 rozwiązuje prawidłowo większość 

zadań prezentowanych w GB Unit 2 

 uzyskuje 70–85% poprawnych 

odpowiedzi w zadaniach zawartych w 

ESP Unit 2 

 korzysta często z dodatkowych 

materiałów, np. digibooka i publikacji 

do gramatyki  

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania prezentowane w 

GB Unit 2 

 uzyskuje ponad 85% poprawnych 

odpowiedzi w zadaniach zawartych w 

ESP Unit 2 

 korzysta regularnie z dodatkowych 

materiałów, np. digibooka i publikacji 

do gramatyki 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

UNIT 3 – SURVIVAL STORIES 

3a 

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące ekstremalne zjawiska 

pogodowe oraz wyczyny 

podróżnicze, w tym część 

wyróżnionych słów (np. blizzard, on 

board, pouring) oraz kolokacji (np. 

fishing boat); zna zasady tworzenia 

przysłówków od przymiotników 

poprzez dodanie przyrostka -(i)ly, w 

tym wyjątki (np. good – well, fast – 

fast)  

 ww. wiedzę stosuje w znacznej części 

prawidłowo w ćw. leksykalnych 

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego ekstremalne zjawiska 

pogodowe oraz wyczyny podróżnicze, 

w tym wyróżnione słowa (np. 

blizzard, flood, pouring, relieved) oraz 

kolokacje (np. fishing boat, giant 

wave); zna zasady tworzenia 

przysłówków od przymiotników 

poprzez dodanie przyrostka -(i)ly, w 

tym wyjątki (np. good – well, fast – 

fast)  

 ww. wiedzę stosuje na ogół 

prawidłowo w ćw. leksykalnych 

 zna większość słownictwa 

opisującego ekstremalne zjawiska 

pogodowe oraz wyczyny 

podróżnicze, w tym wyróżnione 

słowa oraz kolokacje; zna zasady 

tworzenia przysłówków od 

przymiotników poprzez dodanie 

przyrostka -(i)ly, w tym wyjątki (good 

– well, fast – fast itd.)  

 ww. wiedzę stosuje w większości 

prawidłowo w ćwiczeniach 

leksykalnych 

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

opisującego ekstremalne zjawiska 

pogodowe oraz wyczyny 

podróżnicze, w tym wyróżnione 

słowa oraz kolokacje; zna zasady 

tworzenia przysłówków od 

przymiotników poprzez dodanie 

przyrostka -(i)ly, w tym wyjątki (good 

– well, fast – fast itd.)  

 ww. wiedzę stosuje prawidłowo w 

ćwiczeniach leksykalnych 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH  

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo część 

punktów w zadaniu na wybór 

wielokrotny; w miarę poprawnie 

układa wydarzenia prezentowane na 

blogu wg ich chronologii i krótko 

streszcza opisaną wyprawę 

 rozumie większość informacji w 

tekstach i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

punktów w zadaniu na wybór 

wielokrotny; w większości poprawnie 

układa wydarzenia prezentowane na 

blogu wg ich chronologii i krótko 

streszcza opisaną wyprawę 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

punktów w zadaniu na wybór 

wielokrotny; poprawnie układa 

wydarzenia prezentowane na blogu 

wg ich chronologii i krótko streszcza 

opisaną wyprawę  

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach i zdaniach 

 rozwiązuje prawidłowo wszystkie 

punkty w zadaniu na wybór 

wielokrotny; poprawnie układa 

wydarzenia prezentowane na blogu 

wg ich chronologii i streszcza opisaną 

wyprawę 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 na ogół poprawnie wyraża krótką 

opinię nt. przyczyny niepowodzenia 

opisanej wyprawy 

 na ogół poprawnie wyraża krótką 

opinię nt. przyczyny niepowodzenia 

opisanej wyprawy oraz pisze krótki 

tekst na blogu, w którym opowiada o 

wydarzeniach w czasie wyprawy z 

punktu widzenia ratownika w 

samolocie; posługuje się 

ograniczonym zasobem słownictwa i 

struktur, mimo błędów jest w 

większości komunikatywny  

 w większości poprawnie wyraża 

opinię nt. przyczyny niepowodzenia 

opisanej wyprawy oraz pisze tekst na 

blogu, w którym opowiada o 

wydarzeniach w czasie wyprawy z 

punktu widzenia ratownika w 

samolocie i dokonuje krótkiej, ustnej 

prezentacji opowiadania na forum 

klasy; w wypowiedziach posługuje 

się dość zróżnicowanym zasobem 

słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, może popełniać 

dość liczne, drobne błędy 

 poprawnie wyraża opinię nt. 

przyczyny niepowodzenia opisanej 

wyprawy oraz pisze tekst na blogu, w 

którym opowiada o wydarzeniach w 

czasie wyprawy z punktu widzenia 

ratownika w samolocie i dokonuje 

ustnej prezentacji opowiadania na 

forum klasy; w wypowiedziach 

posługuje się zróżnicowanym 

zasobem słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, może popełniać 

nieliczne, drobne błędy 

WB  

3a 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań  

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

3b  

Grammar  

in Use 

 zna podstawowe słownictwo służące 

do opisywania przeżyć zw. z 

ekstremalnymi zjawiskami 

pogodowymi oraz wyrażania 

czynności przeszłych; zna strukturę i 

użycie czasu Past Continuous, w tym 

w porównaniu z czasem Past Simple; 

zna użycie spójników when, while  

 ww. wiedzę, struktury i reguły stosuje 

w znacznej części prawidłowo w 

ćwiczeniach gramatycznych 

 zna znaczną część słownictwa 

służącego do opisywania przeżyć zw. 

z ekstremalnymi zjawiskami 

pogodowymi oraz wyrażania 

czynności przeszłych; zna strukturę i 

użycie czasu Past Continuous, w tym 

w porównaniu z czasem Past Simple; 

zna użycie spójników when, while  

 ww. wiedzę, struktury i reguły stosuje 

na ogół prawidłowo w ćwiczeniach 

gramatycznych 

 zna większość słownictwa służącego 

do opisywania przeżyć zw. z 

ekstremalnymi zjawiskami 

pogodowymi oraz wyrażania 

czynności przeszłych; zna strukturę i 

użycie czasu Past Continuous, w tym 

w porównaniu z czasem Past Simple; 

zna użycie spójników when, while  

 ww. wiedzę, struktury i reguły stosuje 

w większości prawidłowo w 

ćwiczeniach gramatycznych 

 zna prawie całe słownictwo służące 

do opisywania przeżyć zw. z 

ekstremalnymi zjawiskami 

pogodowymi oraz wyrażania 

czynności przeszłych; zna strukturę i 

użycie czasu Past Continuous, w tym 

w porównaniu z czasem Past Simple; 

zna użycie spójników when, while  

 ww. wiedzę, struktury i reguły stosuje 

prawidłowo w ćwiczeniach 

gramatycznych 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

I 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach i zdaniach; w miarę 

poprawnie identyfikuje i uzasadnia 

przykłady użycia czasu Past 

Continuous 

 w miarę poprawnie udziela krótkiej 

wypowiedzi sterowanej nt. czynności 

wykonywanych w przeszłości i 

prowadzi krótkie dialogi sterowane 

dot. czynności przeszłych własnych i 

innych osób  

 w miarę poprawnie tworzy zdania 

dot. czynności przeszłych poprzez 

rozwijanie notatek oraz korektę 

prezentowanych zdań dot. czynności 

osób na zdjęciach  

 rozumie większość informacji w 

tekstach i zdaniach; w większości 

poprawnie identyfikuje i uzasadnia 

przykłady użycia czasu Past 

Continuous 

 w większości poprawnie udziela 

krótkiej wypowiedzi sterowanej nt. 

czynności wykonywanych w 

przeszłości i prowadzi krótkie dialogi 

sterowane dot. czynności przeszłych 

własnych i innych osób  

 w większości poprawnie tworzy 

zdania dot. czynności przeszłych 

poprzez rozwijanie notatek oraz 

korektę prezentowanych zdań dot. 

czynności osób na zdjęciach  

 na ogół poprawnie kontynuuje 

opowiadanie dot. powrotu do domu w 

czasie ferii zimowych  

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach i zdaniach; poprawnie 

identyfikuje i uzasadnia przykłady 

użycia czasu Past Continuous 

 poprawnie udziela krótkiej 

wypowiedzi sterowanej nt. czynności 

wykonywanych w przeszłości i 

prowadzi krótkie dialogi sterowane 

dot. czynności przeszłych własnych i 

innych osób  

 poprawnie tworzy zdania dot. 

czynności przeszłych poprzez 

rozwijanie notatek oraz korektę 

prezentowanych zdań dot. czynności 

osób na zdjęciach 

 w większości poprawnie kontynuuje 

opowiadanie dot. powrotu do domu w 

czasie ferii zimowych  

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach i zdaniach; identyfikuje i 

uzasadnia przykłady użycia czasu 

Past Continuous oraz podaje własne 

przykłady  

 poprawnie udziela krótkiej 

wypowiedzi sterowanej nt. czynności 

wykonywanych w przeszłości i 

prowadzi krótkie dialogi sterowane 

dot. czynności przeszłych własnych i 

innych osób  

 poprawnie tworzy zdania dot. 

czynności przeszłych poprzez 

rozwijanie notatek oraz korektę 

prezentowanych zdań dot. czynności 

osób na zdjęciach 

 poprawnie kontynuuje opowiadanie 

dot. powrotu do domu w czasie ferii 

zimowych 

WB  

3b  

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

3c 

Skills 

in Action 

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące uczucia, emocje i odgłosy 

oraz wydarzenia towarzyszące 

przestępstwom (jako naoczny 

świadek); zna znaczną część 

słownictwa służącego do opowiadania 

o wyjątkowych wydarzeniach z 

przeszłości; zna zjawisko i przykłady 

słów akcentowanych w zdaniu, tzw. 

stressed words; zna zasady użycia 

języka opisowego, w tym 

przymiotników i przysłówków, oraz 

tworzenia przysłówków od 

przymiotników  

 ww. wiedzę stosuje w znacznej części 

poprawnie w praktyce  

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego uczucia, emocje i odgłosy 

oraz wydarzenia towarzyszące 

przestępstwom (jako naoczny 

świadek); zna większość słownictwa 

służącego do opowiadania o 

wyjątkowych wydarzeniach z 

przeszłości; zna zjawisko i przykłady 

słów akcentowanych w zdaniu, tzw. 

stressed words; zna zasady użycia 

języka opisowego, w tym 

przymiotników i przysłówków, oraz 

tworzenia przysłówków od 

przymiotników  

 ww. wiedzę stosuje w miarę 

poprawnie w praktyce  

 zna większość słownictwa 

opisującego uczucia, emocje i 

odgłosy oraz wydarzenia 

towarzyszące przestępstwom (jako 

naoczny świadek); zna prawie całe 

słownictwo służące do opowiadania o 

wyjątkowych wydarzeniach z 

przeszłości; zna zjawisko i przykłady 

słów akcentowanych w zdaniu, tzw. 

stressed words; zna zasady użycia 

języka opisowego, w tym 

przymiotników i przysłówków, oraz 

tworzenia przysłówków od 

przymiotników  

 ww. wiedzę stosuje w większości 

poprawnie w praktyce  

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

uczucia, emocje i odgłosy oraz 

wydarzenia towarzyszące 

przestępstwom (jako naoczny 

świadek); zna słownictwo służące do 

opowiadania o wyjątkowych 

wydarzeniach z przeszłości; zna 

zjawisko i przykłady słów 

akcentowanych w zdaniu, tzw. 

stressed words; zna zasady użycia 

języka opisowego, w tym 

przymiotników i przysłówków, oraz 

tworzenia przysłówków od 

przymiotników  

 ww. wiedzę stosuje poprawnie w 

praktyce 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

PRZETWA- 

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 w miarę prawidłowo układa odgłosy 

w kolejności ich słuchania i dobiera 

odczucia do rozmówcy (rozumienie 

ze słuchu)  

 w dialogu ze świadkiem naocznym 

uzupełnia prawidłowo część luk i 

umie odegrać jedną z ról 

 w przykładowym opowiadaniu na 

ogół poprawnie układa wydarzenia w 

chronologicznej kolejności oraz 

wyszukuje przysłówki i przymiotniki 

opisujące podane rzeczowniki  

 rozumie większość informacji w 

tekstach, dialogu i zdaniach  

 w większości prawidłowo układa 

odgłosy w kolejności ich słuchania i 

dobiera odczucia do rozmówcy 

(rozumienie ze słuchu) oraz potrafi na 

ogół poprawnie kontynuować 

opowiadanie (z użyciem opisanych 

odgłosów) 

 w dialogu ze świadkiem naocznym 

uzupełnia prawidłowo znaczną część 

luk i umie odegrać jedną z ról 

 w przykładowym opowiadaniu w 

większości poprawnie układa 

wydarzenia w chronologicznej 

kolejności oraz wyszukuje przysłówki 

i przymiotniki opisujące podane 

rzeczowniki  

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach, dialogu i zdaniach  

 prawidłowo układa odgłosy w 

kolejności ich słuchania i dobiera 

odczucia do rozmówcy (rozumienie 

ze słuchu) oraz potrafi w większości 

poprawnie kontynuować opowiadanie 

(z użyciem opisanych odgłosów)  

 w dialogu ze świadkiem naocznym 

uzupełnia prawidłowo większość luk 

i umie odegrać obydwie role 

 w przykładowym opowiadaniu 

poprawnie układa wydarzenia w 

chronologicznej kolejności oraz 

wyszukuje przysłówki i przymiotniki 

opisujące podane rzeczowniki  

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach, dialogu i zdaniach 

 prawidłowo układa odgłosy w 

kolejności ich słuchania i dobiera 

odczucia do rozmówcy (rozumienie 

ze słuchu) oraz potrafi poprawnie 

kontynuować opowiadanie (z 

użyciem opisanych odgłosów)  

 w dialogu ze świadkiem naocznym 

uzupełnia prawidłowo prawie 

wszystkie luki i umie odegrać 

obydwie role 

 w przykładowym opowiadaniu 

poprawnie układa wydarzenia w 

chronologicznej kolejności oraz 

wyszukuje przysłówki i przymiotniki 

opisujące podane rzeczowniki  
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 uczestniczy w redagowaniu dialogu 

sterowanego dot. napadu; odgrywa 

jedną z ról i jest na ogół 

komunikatywny  

 wykonuje poprawnie znaczną część 

zadań w ćwiczeniach 

przygotowawczych do pisania, m.in. 

układa wydarzenia w kolejności 

chronologicznej i ustnie krótko 

streszcza wysłuchane opowiadanie 

 zna zasady pisania opowiadania i 

pisze opowiadanie sterowane pt. The 

Waterfall (w oparciu o wysłuchany 

tekst i plan); posługuje się 

podstawowym zasobem struktur i 

słownictwa, popełnia sporo błędów, 

ale jest na ogół komunikatywny 

 uczestniczy w redagowaniu dialogu 

sterowanego dot. napadu; odgrywa 

jedną z ról i jest w większości 

komunikatywny  

 wykonuje poprawnie większość zadań 

w ćwiczeniach przygotowawczych do 

pisania, m.in. układa wydarzenia w 

kolejności chronologicznej i ustnie 

streszcza wysłuchane opowiadanie  

 zna zasady pisania opowiadania i 

pisze opowiadanie sterowane pt. The 

Waterfall (w oparciu o wysłuchany 

tekst i plan); posługuje się 

ograniczonym zasobem słownictwa i 

struktur, mimo błędów jest w 

większości komunikatywny 

 aktywnie uczestniczy w redagowaniu 

dialogu sterowanego dot. napadu; 

odgrywa jedną z ról, jest 

komunikatywny i w miarę swobodny 

 wykonuje poprawnie prawie 

wszystkie zadania w ćwiczeniach 

przygotowawczych do pisania, m.in. 

układa wydarzenia w kolejności 

chronologicznej i ustnie streszcza 

wysłuchane opowiadanie  

 zna zasady pisania opowiadania i 

pisze opowiadanie sterowane pt. The 

Waterfall (w oparciu o wysłuchany 

tekst i plan); posługuje się dość 

zróżnicowanym zasobem słownictwa 

i struktur, jest komunikatywny, może 

popełniać dość liczne, drobne błędy  

 aktywnie uczestniczy w redagowaniu 

dialogu sterowanego dot. napadu; 

umie odegrać obydwie role, jest 

komunikatywny i swobodny  

 wykonuje poprawnie wszystkie 

zadania w ćwiczeniach 

przygotowawczych do pisania, m.in. 

układa wydarzenia w kolejności 

chronologicznej i ustnie streszcza 

wysłuchane opowiadanie  

 zna zasady pisania opowiadania i 

pisze opowiadanie sterowane pt. The 

Waterfall (w oparciu o wysłuchany 

tekst i plan); posługuje się 

zróżnicowanym zasobem słownictwa 

i struktur, jest komunikatywny, może 

popełniać nieliczne, drobne błędy 

WB 

3c 

 rozwiązuje prawidłowo część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

prezentowanych zadań 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie prezentowane zadania 

3 Culture 

+ 

3 Review 

 zna podstawowe słownictwo 

opowiadające o wyprawie 

podróżniczej i znanych podróżnikach, 

w tym niektóre wyróżnione wyrazy 

(np. sank, reach)  

 wykonuje prawidłowo część zadań z 

ćwiczeń powtórzeniowych dot. 

reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki; w zadaniach zamkniętych 

uzyskuje 40–49% poprawnych 

odpowiedzi 

 zna ok. 40–50% słówek z Word List 

Unit 3 

 zna znaczną część słownictwa 

opowiadającego o wyprawie 

podróżniczej i znanych podróżnikach, 

w tym wyróżnione wyrazy (np. sank, 

reach) 

 wykonuje prawidłowo znaczną część 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki; w zadaniach zamkniętych 

uzyskuje 50–69% poprawnych 

odpowiedzi 

 zna ok. 50–70% słówek z Word List 

Unit 3 

 zna większość słownictwa 

opowiadającego o wyprawie 

podróżniczej i znanych podróżnikach, 

w tym wyróżnione wyrazy  

 wykonuje prawidłowo większość 

zadań z ćwiczeń powtórzeniowych 

dot. reakcji językowych, leksyki i 

gramatyki; w zadaniach zamkniętych 

uzyskuje 70–85% poprawnych 

odpowiedzi 

 zna ok. 70–80% słówek z Word List 

Unit 3 

 zna prawie całe słownictwo 

opowiadające o wyprawie 

podróżniczej i znanych podróżnikach, 

w tym wyróżnione wyrazy 

 wykonuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania z ćwiczeń 

powtórzeniowych dot. reakcji 

językowych, leksyki i gramatyki; w 

zadaniach zamkniętych uzyskuje 

ponad 85% poprawnych odpowiedzi 

 zna ponad 85% słówek z Word List 

Unit 3 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI 

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekście i zdaniach 

 w miarę poprawnie uzupełnia zdania 

dot. treści tekstu i wyjaśnia 

wyróżnione wyrazy 

 rozumie większość informacji w 

tekście i zdaniach 

 w większości poprawnie uzupełnia 

zdania dot. treści tekstu i wyjaśnia 

wyróżnione wyrazy  

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekście i zdaniach 

 poprawnie uzupełnia zdania dot. 

treści tekstu i wyjaśnia wyróżnione 

wyrazy  

 rozumie wszystkie informacje w 

tekście i zdaniach 

 poprawnie uzupełnia zdania dot. 

treści tekstu i wyjaśnia wyróżnione 

wyrazy; potrafi prawidłowo 

przetłumaczyć wybrany fragment 

tekstu na język polski 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI 

 na ogół poprawnie dokonuje 

krótkiego opisu odczuć jednego z 

uratowanych towarzyszy E. 

Shackletona 

 w większości poprawnie dokonuje 

krótkiego opisu odczuć jednego z 

uratowanych towarzyszy E. 

Shackletona 

 zbiera informacje i pisze krótki tekst o 

wybranym podróżniku polskim/ 

zagranicznym; posługuje się 

ograniczonym zasobem słownictwa i 

struktur, mimo błędów jest w 

większości komunikatywny (ICT) 

 w większości poprawnie dokonuje 

opisu odczuć jednego z uratowanych 

towarzyszy E. Shackletona  

 zbiera informacje i pisze krótki tekst 

o wybranym podróżniku 

polskim/zagranicznym; posługuje się 

dość zróżnicowanym zasobem 

słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, może popełniać 

dość liczne, drobne błędy (ICT)  

 poprawnie dokonuje opisu odczuć 

jednego z uratowanych towarzyszy E. 

Shackletona  

 zbiera informacje i pisze krótki tekst 

o wybranym podróżniku polskim/ 

zagranicznym; posługuje się 

zróżnicowanym zasobem słownictwa 

i struktur, jest komunikatywny, może 

popełniać nieliczne, drobne błędy 

(ICT)  

OPCJONALNIE 

UNIT 3 

 rozwiązuje prawidłowo część zadań 

prezentowanych w GB Unit 3 

 uzyskuje 40–49% poprawnych 

odpowiedzi w zadaniach zawartych w 

ESP Unit 3 

 korzysta czasami z dodatkowych 

materiałów, np. digibooka i publikacji 

do gramatyki 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

zadań prezentowanych w GB Unit 3 

 uzyskuje 50–69% poprawnych 

odpowiedzi w zadaniach zawartych w 

ESP Unit 3 

 korzysta dość często z dodatkowych 

materiałów, np. digibooka i publikacji 

do gramatyki  

 rozwiązuje prawidłowo większość 

zadań prezentowanych w GB Unit 3 

 uzyskuje 70–85% poprawnych 

odpowiedzi w zadaniach zawartych w 

ESP Unit 3 

 korzysta często z dodatkowych 

materiałów, np. digibooka i publikacji 

do gramatyki  

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania prezentowane w 

GB Unit 3 

 uzyskuje ponad 85% poprawnych 

odpowiedzi w zadaniach zawartych w 

ESP Unit 3 

 korzysta regularnie z dodatkowych 

materiałów, np. digibooka i publikacji 

do gramatyki  
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

A: VALUES + PUBLIC SPEAKING SKILLS + CLIL + SKILLS PRACTICE (WB) 

Values: 

Diversity 

+ 

Public Speaking 

Skills 

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące różnorodności dot. ludzi, 

ich pochodzenia, wyglądu, kultury 

oraz znaczenie tej różnorodności dla 

społeczeństwa, w tym niektóre słowa 

wyróżnione (np. physical)  

 zna podstawowe słownictwo służące 

do prezentacji własnego kraju 

(położenia geograficznego, klimatu, 

krajobrazu) oraz narodu (cech 

charakterystycznych, miejsc 

zamieszkania, stylu życia); zna 

podstawowe techniki używane w 

publicznych wystąpieniach, w tym 

zwroty zachęcające do wizyty w 

prezentowanym kraju 

 zna ok. 40–50% słownictwa z Word 

List Values A + Public Speaking 

Skills A 

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego różnorodności dot. ludzi, 

ich pochodzenia, wyglądu, kultury 

oraz znaczenie tej różnorodności dla 

społeczeństwa, w tym słowa 

wyróżnione (np. unique, introduce) 

 zna znaczną część słownictwa 

służącego do prezentacji własnego 

kraju (położenia geograficznego, 

klimatu, krajobrazu) oraz narodu 

(cech charakterystycznych, miejsc 

zamieszkania, stylu życia); zna 

podstawowe techniki używane w 

publicznych wystąpieniach, w tym 

zwroty zachęcające do wizyty w 

prezentowanym kraju  

 zna ok. 50–70% słownictwa z Word 

List Values A + Public Speaking 

Skills A 

 zna większość słownictwa 

opisującego różnorodności dot. ludzi, 

ich pochodzenia, wyglądu, kultury 

oraz znaczenie tej różnorodności dla 

społeczeństwa, w tym słowa 

wyróżnione  

 zna większość słownictwa służącego 

do prezentacji własnego kraju 

(położenia geograficznego, klimatu, 

krajobrazu) oraz narodu (cech 

charakterystycznych, miejsc 

zamieszkania, stylu życia); zna 

techniki używane w publicznych 

wystąpieniach, w tym zwroty 

zachęcające do wizyty w 

prezentowanym kraju, pytania 

retoryczne itd. 

 zna ok. 70–80% słownictwa z Word 

List Values A + Public Speaking 

Skills A 

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

różnorodności dot. ludzi, ich 

pochodzenia, wyglądu, kultury oraz 

znaczenie tej różnorodności dla 

społeczeństwa, w tym słowa 

wyróżnione  

 zna słownictwo służące do prezentacji 

własnego kraju (położenia 

geograficznego, klimatu, krajobrazu) 

oraz narodu (charakterystycznych 

cech, miejsc zamieszkania, stylu 

życia); zna techniki używane w 

publicznych wystąpieniach, w tym 

zwroty zachęcające do wizyty w 

prezentowanym kraju, pytania 

retoryczne itd. 

 zna ponad 85% słownictwa z Word 

List Values A + Public Speaking Skills 

A 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH  

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekście, prezentacji i zdaniach 

 w miarę prawidłowo dobiera 

nagłówki do akapitów i wyjaśnia 

wyróżnione słowa w tekście  

 w miarę poprawnie wyszukuje 

przykłady technik stosowanych w 

prezentacjach oraz określa cel 

przykładowej prezentacji 

 rozumie większość informacji w 

tekście, prezentacji i zdaniach 

 w większości prawidłowo dobiera 

nagłówki do akapitów i wyjaśnia 

wyróżnione słowa w tekście  

 w większości poprawnie wyszukuje 

przykłady technik stosowanych w 

prezentacjach oraz określa cel 

przykładowej prezentacji 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekście, prezentacji i zdaniach 

 prawidłowo dobiera nagłówki do 

akapitów i wyjaśnia wyróżnione 

słowa w tekście 

 poprawnie wyszukuje przykłady 

technik stosowanych w prezentacjach 

oraz określa cel przykładowej 

prezentacji 

 rozumie wszystkie informacje w 

tekście, prezentacji i zdaniach 

 prawidłowo dobiera nagłówki do 

akapitów i wyjaśnia wyróżnione słowa 

w tekście 

 poprawnie wyszukuje przykłady 

technik stosowanych w prezentacjach i 

podaje własne przykłady oraz określa 

cel przykładowej prezentacji 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

REAGOWANIE 

 w miarę poprawnie dokonuje 

krótkiego opisu różnorodności wraz z 

przykładami 

 uczestniczy w dyskusji nt. różnic 

między Polakami a osobami z innych 

krajów, sporządza notatki i dokonuje 

krótkiej prezentacji na ten temat na 

forum klasy 

 dokonuje w miarę poprawnie krótkiej 

publicznej prezentacji własnego kraju 

i narodu na podstawie sporządzonych 

notatek 

 w wypowiedziach ustnych posługuje 

się podstawowym zasobem struktur i 

słownictwa, popełnia sporo błędów, 

ale jest na ogół komunikatywny 

 w większości poprawnie dokonuje 

krótkiego opisu różnorodności wraz z 

przykładami 

 uczestniczy w dyskusji dot. znaczenia 

różnorodności wśród ludzi 

 uczestniczy w dyskusji nt. różnic 

między Polakami a osobami z innych 

krajów, sporządza notatki i dokonuje 

krótkiej prezentacji na ten temat na 

forum klasy 

 dokonuje w większości poprawnie 

krótkiej publicznej prezentacji 

własnego kraju i narodu na podstawie 

sporządzonych notatek 

 w wypowiedziach ustnych posługuje 

się ograniczonym zasobem 

słownictwa i struktur, mimo błędów 

jest w większości komunikatywny 

 poprawnie dokonuje krótkiego opisu 

różnorodności wraz z przykładami  

 aktywnie uczestniczy w dyskusji dot. 

znaczenia różnorodności wśród ludzi  

 aktywnie uczestniczy w dyskusji nt. 

różnic między Polakami a osobami z 

innych krajów, sporządza notatki i 

dokonuje prezentacji na ten temat na 

forum klasy 

 dokonuje publicznej prezentacji 

własnego kraju i narodu na podstawie 

sporządzonych notatek 

 w wypowiedziach ustnych posługuje 

się dość zróżnicowanym zasobem 

słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny i w miarę swobodny, 

może popełniać drobne błędy 

 poprawnie dokonuje opisu 

różnorodności wraz z przykładami  

 aktywnie uczestniczy w dyskusji dot. 

znaczenia różnorodności wśród ludzi  

 aktywnie uczestniczy w dyskusji nt. 

różnic między Polakami a osobami z 

innych krajów, sporządza notatki i 

dokonuje prezentacji na ten temat na 

forum klasy 

 dokonuje publicznej prezentacji 

własnego kraju i narodu na podstawie 

sporządzonych notatek 

 w wypowiedziach ustnych posługuje 

się zróżnicowanym zasobem 

słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny i swobodny, może 

popełniać nieliczne, drobne błędy 

WB  

A Revision  

(Units 1–3) 

 rozwiązuje prawidłowo 40–49% 

punktów z Vocabulary i Grammar  

 rozwiązuje prawidłowo 50–69% 

punktów z Vocabulary i Grammar 

 rozwiązuje prawidłowo 70–89% 

punktów z Vocabulary i Grammar 

 rozwiązuje prawidłowo ponad 90% 

punktów z Vocabulary i Grammar 

CLIL: 

History 

+ 

WB: Skills 

Practice 

(Units 1–3)  

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące wybrane aspekty życia w 

Anglii (w Londynie) i w Polsce 100 

lat temu: sklepy i zawody, w tym 

niektóre wyróżnione wyrazy (np. 

exist, pole)  

 zna podstawowe słownictwo 

opisujące możliwości dokonywania 

zakupów w Londynie oraz czynności 

rutynowe, formy spędzania czasu 

wolnego i czynności przeszłe; zna 

podstawowe słownictwo służące do 

opisywania wyglądu osób, ich 

charakteru i zainteresowań oraz do 

opowiadania o wydarzeniach z 

przeszłości zw. z ekstremalnymi 

warunkami pogodowymi  

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego wybrane aspekty życia w 

Anglii (w Londynie) i w Polsce 100 

lat temu: sklepy i zawody, w tym 

wyróżnione wyrazy (np. exist, 

freshly-baked, pheasant)  

 zna znaczną część słownictwa 

opisującego możliwości 

dokonywania zakupów w Londynie 

oraz czynności rutynowe, formy 

spędzania czasu wolnego i czynności 

przeszłe; zna znaczną część 

słownictwa służącego do opisywania 

wyglądu osób, ich charakteru i 

zainteresowań oraz do opowiadania o 

wydarzeniach z przeszłości zw. z 

ekstremalnymi warunkami 

pogodowymi 

 zna większość słownictwa 

opisującego wybrane aspekty życia w 

Anglii (w Londynie) i w Polsce 100 

lat temu: sklepy i zawody, w tym 

wyróżnione wyrazy  

 zna większość słownictwa 

opisującego możliwości 

dokonywania zakupów w Londynie 

oraz czynności rutynowe, formy 

spędzania czasu wolnego i czynności 

przeszłe; zna większość słownictwa 

służącego do opisywania wyglądu 

osób, ich charakteru i zainteresowań 

oraz do opowiadania o wydarzeniach 

z przeszłości zw. z ekstremalnymi 

warunkami pogodowymi 

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

wybrane aspekty życia w Anglii (w 

Londynie) i w Polsce 100 lat temu: 

sklepy i zawody, w tym wyróżnione 

wyrazy  

 zna prawie całe słownictwo opisujące 

możliwości dokonywania zakupów w 

Londynie oraz czynności rutynowe, 

formy spędzania czasu wolnego i 

czynności przeszłe; zna słownictwo 

służące do opisywania wyglądu osób, 

ich charakteru i zainteresowań oraz do 

opowiadania o wydarzeniach z 

przeszłości zw. z ekstremalnymi 

warunkami pogodowymi 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

I  

PRZETWA-

RZANIE 

 rozumie znaczną część informacji w 

tekstach, dialogach i zdaniach 

 w rozdz. CLIL w miarę poprawnie 

rozwiązuje zadaniu typu P/F i 

wyjaśnia wyróżnione wyrazy  

 w rozdz. A (WB) rozwiązuje 

prawidłowo część punktów w 

zadaniach na rozumienie tekstu 

pisanego (dobór nagłówków do 

akapitów, zadanie typu P/F/brak info i 

uzupełnianie zdań dotyczących treści 

tekstu) i na rozumienie ze słuchu 

(uzupełnianie luk w rozkładzie dnia, 

dobór osób do opisów i zadanie na 

wybór wielokrotny) oraz w zadaniach 

dot. reakcji językowych (dobór i 

wybór krótkich reakcji oraz 

uzupełnianie dialogu podanymi 

zdaniami); w zadaniach zamkniętych 

uzyskuje 40–49% poprawnych 

odpowiedzi 

 rozumie większość informacji w 

tekstach, dialogach i zdaniach 

 w rozdz. CLIL w większości 

poprawnie rozwiązuje zadaniu typu 

P/F i wyjaśnia wyróżnione wyrazy  

 w rozdz. A (WB) rozwiązuje 

prawidłowo znaczną część punktów 

w zadaniach na rozumienie tekstu 

pisanego (dobór nagłówków do 

akapitów, zadanie typu P/F/brak info i 

uzupełnianie zdań dotyczących treści 

tekstu) i na rozumienie ze słuchu 

(uzupełnianie luk w rozkładzie dnia, 

dobór osób do opisów i zadanie na 

wybór wielokrotny) oraz w zadaniach 

dot. reakcji językowych (dobór i 

wybór krótkich reakcji oraz 

uzupełnianie dialogu podanymi 

zdaniami); w zadaniach zamkniętych 

uzyskuje 50–69% poprawnych 

odpowiedzi 

 rozumie prawie wszystkie informacje 

w tekstach, dialogach i zdaniach 

 w rozdz. CLIL poprawnie rozwiązuje 

zadaniu typu P/F i wyjaśnia 

wyróżnione wyrazy 

 w rozdz. A (WB) rozwiązuje 

prawidłowo większość punktów w 

zadaniach na rozumienie tekstu 

pisanego (dobór nagłówków do 

akapitów, zadanie typu P/F/brak info i 

uzupełnianie zdań dotyczących treści 

tekstu) i na rozumienie ze słuchu 

(uzupełnianie luk w rozkładzie dnia, 

dobór osób do opisów i zadanie na 

wybór wielokrotny) oraz w zadaniach 

dot. reakcji językowych (dobór i 

wybór krótkich reakcji oraz 

uzupełnianie dialogu podanymi 

zdaniami); w zadaniach zamkniętych 

uzyskuje 70–85% poprawnych 

odpowiedzi  

 rozumie wszystkie informacje w 

tekstach, dialogach i zdaniach 

 w rozdz. CLIL poprawnie rozwiązuje 

zadaniu typu P/F i wyjaśnia 

wyróżnione wyrazy  

 w rozdz. A (WB) rozwiązuje 

prawidłowo prawie wszystkie punkty 

w zadaniach na rozumienie tekstu 

pisanego (dobór nagłówków do 

akapitów, zadanie typu P/F/brak info i 

uzupełnianie zdań dotyczących treści 

tekstu) i na rozumienie ze słuchu 

(uzupełnianie luk w rozkładzie dnia, 

dobór osób do opisów i zadanie na 

wybór wielokrotny) oraz w zadaniach 

dot. reakcji językowych (dobór i 

wybór krótkich reakcji oraz 

uzupełnianie dialogu podanymi 

zdaniami); w zadaniach zamkniętych 

uzyskuje ponad 85% poprawnych 

odpowiedzi  
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ROZDZIAŁ 

(KATEGORIE 

WYMAGAŃ) 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

UCZEŃ: 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

I 

REAGOWANIE 

 zbiera informacje i prezentuje krótko 

sklepy i zawody istniejące 100 lat 

temu w Polsce (ICT)  

 w wypowiedzi ustnej posługuje się 

podstawowym zasobem struktur i 

słownictwa, popełnia sporo błędów, 

ale jest na ogół komunikatywny 

 potrafi w miarę poprawnie uzupełnić 

tabelkę i e-mail o ulubionej sławnej 

osobie (w oparciu o podane 

informacje); pisze opowiadanie pt. A 

Drive in a Storm (na podstawie 

ilustracji i dopasowanych do nich 

podpisów); posługuje się 

podstawowym zasobem struktur i 

słownictwa, popełnia sporo błędów, 

ale jest na ogół komunikatywny 

 zbiera informacje i prezentuje krótko 

sklepy i zawody istniejące 100 lat 

temu w Polsce (ICT)  

 na ogół poprawnie porównuje krótko 

sklepy i zawody istniejące 100 lat 

temu w Anglii i w Polsce 

 w wypowiedziach ustnych posługuje 

się ograniczonym zasobem 

słownictwa i struktur, mimo błędów 

jest w większości komunikatywny  

 potrafi w większości poprawnie 

uzupełnić tabelkę i e-mail o ulubionej 

sławnej osobie (w oparciu o podane 

informacje); pisze opowiadanie pt. A 

Drive in a Storm (na podstawie 

ilustracji i dopasowanych do nich 

podpisów); posługuje się 

ograniczonym zasobem słownictwa i 

struktur, mimo błędów jest w 

większości komunikatywny 

 zbiera informacje i prezentuje sklepy 

i zawody istniejące 100 lat temu w 

Polsce (ICT)  

 w większości poprawnie porównuje 

sklepy i zawody istniejące 100 lat 

temu w Anglii i w Polsce 

 w wypowiedziach ustnych posługuje 

się dość zróżnicowanym zasobem 

słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny i w miarę swobodny, 

może popełniać dość liczne, drobne 

błędy  

 potrafi poprawnie uzupełnić tabelkę i 

e-mail o ulubionej sławnej osobie (w 

oparciu o podane informacje); pisze 

opowiadanie pt. A Drive in a Storm 

(na podstawie ilustracji i 

dopasowanych do nich podpisów); 

posługuje się dość zróżnicowanym 

zasobem słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, może popełniać 

dość liczne, drobne błędy 

 zbiera informacje i prezentuje sklepy i 

zawody istniejące 100 lat temu w 

Polsce (ICT)  

 poprawnie porównuje sklepy i zawody 

istniejące 100 lat temu w Anglii i w 

Polsce 

 w wypowiedziach ustnych posługuje 

się zróżnicowanym zasobem 

słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny i swobodny, może 

popełniać nieliczne, drobne błędy 

 potrafi poprawnie uzupełnić tabelkę i 

e-mail o ulubionej sławnej osobie (w 

oparciu o podane informacje); pisze 

opowiadanie pt. A Drive in a Storm 

(na podstawie ilustracji i 

dopasowanych do nich podpisów); 

posługuje się zróżnicowanym zasobem 

słownictwa i struktur, jest 

komunikatywny, może popełniać 

nieliczne, drobne błędy 

OPCJONALNIE 

A 

 rozwiązuje prawidłowo część zadań 

prezentowanych w GB Revision Units 

1–3 

 korzysta czasami z dodatkowych 

materiałów, np. digibooka i publikacji 

do gramatyki 

 rozwiązuje prawidłowo znaczną część 

zadań prezentowanych w GB 

Revision Units 1–3 

 korzysta dość często z dodatkowych 

materiałów, np. digibooka i publikacji 

do gramatyki 

 rozwiązuje prawidłowo większość 

zadań prezentowanych w GB 

Revision Units 1–3 

 korzysta często z dodatkowych 

materiałów, np. digibooka i publikacji 

do gramatyki 

 rozwiązuje prawidłowo prawie 

wszystkie zadania prezentowane w 

GB Revision Units 1–3 

 korzysta regularnie z dodatkowych 

materiałów, np. digibooka i publikacji 

do gramatyki 

TEST 

MODUŁOWY  

NR 1 

        

 


