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Vision 3 (działy 5, 6, 7,8), Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych (dział 1)

Vision 3 (units 5-8)

UNIT 5

CEL
KSZTAŁCENIA

WG
PODSTAWY

PROGRAMOW
EJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość
środków
językowych

Gramatyka i
słownictwo

Uczeń poprawnie
stosuje poznane
słownictwo z Unitu 5
(w tym m.in.
słownictwo związane
ze zdrowiem i
sprawnością fizyczną,
mediacją i
przekazywaniem
informacji, medycyną i
chorobami, nazwy
osób, miejsc i
przedmiotów
związanych z
medycyną, nazwy
sportów, nazwy
produktów
spożywczych,
wyrażenia służące do
określania celów);
bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie posługuje
się czasami past
simple, past perfect i
past continuous;
poprawnie stosuje
przedimki, wyrażenia z
do / go / play,
przymiotniki złożone,
dopełniacz saksoński,
przenośnie oraz
czasowniki modalne w
przeszłości i wyrażanie
określające
umiejętność: could,
couldn’t, managed to,
was/were able to.

Uczeń, popełniając
nieliczne błędy, stosuje
poznane słownictwo z
Unitu 5 (w tym m.in.
słownictwo związane
ze zdrowiem i
sprawnością fizyczną,
mediacją i
przekazywaniem
informacji, medycyną i
chorobami, nazwy
osób, miejsc i
przedmiotów
związanych z
medycyną, nazwy
sportów, nazwy
produktów
spożywczych,
wyrażenia służące do
określania celów); na
ogół poprawnie
posługuje się czasami
past simple, past
perfect i past
continuous; stosuje
przedimki, wyrażenia z
do / go / play,
przymiotniki złożone,
dopełniacz saksoński,
przenośnie oraz
czasowniki modalne w
przeszłości i wyrażanie
określające
umiejętność: could,
couldn’t, managed to,
was/were able to,
popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń, popełniając
liczne błędy, stosuje
poznane słownictwo z
Unitu 5 (w tym m.in.
słownictwo związane
ze zdrowiem i
sprawnością fizyczną,
mediacją i
przekazywaniem
informacji, medycyną i
chorobami, nazwy
osób, miejsc i
przedmiotów
związanych z
medycyną, nazwy
sportów, nazwy
produktów
spożywczych,
wyrażenia służące do
określania celów); nie
zawsze poprawnie
posługuje się czasami
past simple, past
perfect i past
continuous; stosuje
przedimki, wyrażenia z
do / go / play,
przymiotniki złożone,
dopełniacz saksoński,
przenośnie oraz
czasowniki modalne w
przeszłości i wyrażanie
określające
umiejętność: could,
couldn’t, managed to,
was/were able to,
popełniając liczne
błędy.

Uczeń posługuje się
bardzo ograniczonym
zakresem słownictwa z
Unitu 5 (w tym m.in.
słownictwo związane
ze zdrowiem i
sprawnością fizyczną,
mediacją i
przekazywaniem
informacji, medycyną i
chorobami, nazwy
osób, miejsc i
przedmiotów
związanych z
medycyną, nazwy
sportów, nazwy
produktów
spożywczych,
wyrażenia służące do
określania celów);
popełnia bardzo liczne
błędy w konstrukcji i
zastosowaniu czasów
past simple, past
perfect i past
continuous; stosuje
przedimki, wyrażenia z
do / go / play,
przymiotniki złożone,
dopełniacz saksoński,
przenośnie oraz
czasowniki modalne w
przeszłości i wyrażanie
określające
umiejętność: could,
couldn’t, managed to,
was/were able to,
popełniając bardzo
liczne błędy.



Rozumienie
wypowiedzi ze
słuchu

Uczeń określa intencje
autora wypowiedzi
oraz znajduje w
tekście informacje
dotyczące udziału w
wydarzeniu
sportowym, zdrowia i
odżywiania się,
rozwoju i
przełomowych odkryć
w medycynie, nie
popełniając większych
błędów; poprawnie
dobiera osoby do
wypowiedzi,
porządkuje wydarzenia
zgodnie z treścią,
uzupełnia zdania,
odpowiada na pytania,
wskazuje właściwe
informacje oraz
wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe.

Uczeń określa intencje
autora wypowiedzi
oraz znajduje w
tekście informacje
dotyczące udziału w
wydarzeniu
sportowym, zdrowia i
odżywiania się,
rozwoju i
przełomowych odkryć
w medycynie j,
popełniając nieliczne
błędy, w miarę
poprawnie dobiera
osoby do wypowiedzi,
porządkuje wydarzenia
zgodnie z treścią,
uzupełnia zdania,
odpowiada na pytania,
wskazuje właściwe
informacje oraz
wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe.

Uczeń z pewną
trudnością określa
intencje autora
wypowiedzi oraz
znajduje w tekście
informacje dotyczące
udziału w wydarzeniu
sportowym, zdrowia i
odżywiania się,
rozwoju i
przełomowych odkryć
w medycynie j;
dobiera osoby do
wypowiedzi,
porządkuje wydarzenia
zgodnie z treścią,
uzupełnia zdania,
odpowiada na pytania,
wskazuje właściwe
informacje oraz
wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe
popełniając dość liczne
błędy.

Uczeń z trudnością
określa intencje autora
wypowiedzi oraz
znajduje w tekście
informacje dotyczące
udziału w wydarzeniu
sportowym, zdrowia i
odżywiania się,
rozwoju i
przełomowych odkryć
w medycynie; dobiera
osoby do wypowiedzi,
porządkuje wydarzenia
zgodnie z treścią,
uzupełnia zdania,
odpowiada na pytania,
wskazuje właściwe
informacje oraz
wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe.
popełniając przy tym
liczne błędy;

Rozumienie
wypowiedzi
pisemnej

Uczeń bezbłędnie lub
niemal bezbłędnie
znajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących
przekazywania
informacji, odkryć
naukowych oraz
pionierów medycyny; z
łatwością odpowiada
na pytania, rozpoznaje
związki miedzy
poszczególnymi
częściami tekstu,
dobiera brakujące
zdania do luk w
tekście,  wskazuje
zdania prawdziwe i
fałszywe oraz wybiera
właściwą odpowiedź z
podanych możliwości.

Uczeń znajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących
przekazywania
informacji, odkryć
naukowych oraz
pionierów medycyny;
popełniając nieliczne
błędy odpowiada na
pytania, rozpoznaje
związki miedzy
poszczególnymi
częściami tekstu,
dobiera brakujące
zdania do luk w
tekście,  wskazuje
zdania prawdziwe i
fałszywe oraz wybiera
właściwą odpowiedź z
podanych możliwości.

Uczeń z pewną
trudnością znajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących
przekazywania
informacji, odkryć
naukowych oraz
pionierów medycyny;
nie zawsze poprawnie
odpowiada na pytania,
rozpoznaje związki
miedzy
poszczególnymi
częściami tekstu,
dobiera brakujące
zdania do luk w
tekście,  wskazuje
zdania prawdziwe i
fałszywe oraz wybiera
właściwą odpowiedź z
podanych możliwości.

Uczeń z trudnością
znajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących
przekazywania
informacji, odkryć
naukowych oraz
pionierów medycyny;
popełniając bardzo
liczne błędy
odpowiada na pytania,
rozpoznaje związki
miedzy
poszczególnymi
częściami tekstu,
dobiera brakujące
zdania do luk w
tekście,  wskazuje
zdania prawdziwe i
fałszywe oraz wybiera
właściwą odpowiedź z
podanych możliwości.



Tworzenie
wypowiedzi ustnej
– opis ludzi,
miejsc,
przedmiotów

Uczeń w sposób
płynny opisuje
wydarzenia sportowe
oraz wizję szpitali
przyszłości i zmian,
jakie nastąpiły w
szpitalach, stosując
różnorodne
słownictwo, nie
popełniając większych
błędów; płynnie
opisuje ilustracje
przedstawiające osoby
uprawiające sport.

Uczeń opisuje
wydarzenia sportowe
oraz wizję szpitali
przyszłości i zmian,
jakie nastąpiły w
szpitalach, stosując w
miarę urozmaicone
słownictwo,
popełniając niewielkie
błędy językowe
niewpływające na
zrozumienie
wypowiedzi; opisuje
ilustracje
przedstawiające osoby
uprawiające sport.

Uczeń opisuje
wydarzenia sportowe
oraz wizję szpitali
przyszłości i zmian,
jakie nastąpiły w
szpitalach, stosując
mało urozmaicone
słownictwo,
popełniając błędy
językowe w pewnym
stopniu zakłócające
komunikację; z
trudnością opisuje
ilustracje
przedstawiające osoby
uprawiające sport.

Uczeń opisuje
wydarzenia sportowe
oraz wizję szpitali
przyszłości i zmian,
jakie nastąpiły w
szpitalach, stosując
bardzo ograniczoną
ilość słów i wyrażeń,
popełniając liczne
błędy językowe, które
w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie
wypowiedzi; nieudolnie
opisuje ilustracje
przedstawiające osoby
uprawiające sport.

Tworzenie
wypowiedzi ustnej
– wyrażanie opinii

Uczeń w sposób
płynny wyraża i
uzasadnia swoją
opinię na temat
zawodów dla
niepełnosprawnych
sportowców,
przełomowych odkryć
w medycynie w
ostatnich 150 latach
oraz trendów
rozwijających
sprawność fizyczną,
nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wyraża i
uzasadnia swoją
opinię na temat tradycji
i zwyczajów
panujących w różnych
krajach, posiadania
rzeczy materialnych,
ślubu, małżeństwa i
zaręczyn, popełniając
błędy językowe na
ogół niewpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją
opinię na temat tradycji
i zwyczajów
panujących w różnych
krajach, posiadania
rzeczy materialnych,
ślubu, małżeństwa i
zaręczyn, popełniając
błędy językowe, które
w pewnym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń nieudolnie
wyraża swoją opinię
na temat tradycji i
zwyczajów panujących
w różnych krajach,
posiadania rzeczy
materialnych, ślubu,
małżeństwa i
zaręczyn, popełniając
liczne błędy językowe,
które w znacznym
stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Tworzenie
wypowiedzi ustnej
– wybór i
odrzucenie

Uczeń dokonuje
wyboru
najodpowiedniejszego
klubu sportowego i
odrzuca pozostałe
opcje, stosując
odpowiedni zakres
środków
leksykalno-gramatyczn
ych, popełniając
sporadycznie błędy
niezakłócające
komunikacji;
wypowiedź jest
adekwatna do tematu i
kontekstu; podczas
wypowiedzi nie
potrzebuje lub rzadko
potrzebuje pomocy ze
strony nauczyciela.

Uczeń dokonuje
wyboru
najodpowiedniejszego
klubu sportowego i
odrzuca pozostałe
opcje, stosując
zadowalający zakres
środków
leksykalno-gramatyczn
ych, popełniając
niewielkie dość liczne
błędy niezakłócające
lub zakłócające w
niewielkim stopniu
komunikację;
wypowiedź jest
częściowo
nieadekwatna do
tematu i kontekstu;
podczas wypowiedzi
czasami potrzebuje
pomocy ze strony
nauczyciela.

Uczeń dokonuje
wyboru
najodpowiedniejszego
klubu sportowego i
odrzuca pozostałe
opcje, stosując
ograniczony zakres
środków
leksykalno-gramatyczn
ych, popełniając liczne
błędy językowe
zakłócające
komunikację;
wypowiedź jest często
nieadekwatna do
tematu i kontekstu;
podczas wypowiedzi
często potrzebuje
pomocy ze strony
nauczyciela.

Uczeń dokonuje
wyboru
najodpowiedniejszego
klubu sportowego i
odrzuca pozostałe
opcje, stosując bardzo
ograniczony zakres
środków
leksykalno-gramatyczn
ych popełniając bardzo
liczne błędy językowe,
które w znacznym
stopniu wpływają na
komunikację;
wypowiedź jest w
znacznym stopniu
nieadekwatna do
tematu i kontekstu;
podczas wypowiedzi
potrzebuje bardzo
dużej pomocy
nauczyciela.



Przetwarzanie
tekstu –

mediacja

Uczeń parafrazuje i
tłumaczy zdania i
fragmenty zdań,
przekazuje informacje
z perspektywy innej
osoby, streszcza
wysłuchane nagranie
dla różnych odbiorców;
stosuje odpowiedni
zakres środków
leksykalno-gramatyczn
ych, popełniając
sporadycznie błędy
niezakłócające
komunikacji; z
łatwością przekazuje
ustnie najważniejsze
informacje z
przeczytanego tekstu.

Uczeń na ogół
parafrazuje i tłumaczy
zdania i fragmenty
zdań, przekazuje
informacje z
perspektywy innej
osoby, streszcza
wysłuchane nagranie
dla różnych odbiorców;
stosuje zadowalający
zakres środków
leksykalno-gramatyczn
ych, popełniając
niewielkie dość liczne
błędy niezakłócające
lub w niewielkim
stopniu zakłócające
komunikację; w miarę
poprawnie przekazuje
ustnie najważniejsze
informacje z
przeczytanego tekstu.

Uczeń z pewną
trudnością parafrazuje,
tłumaczy zdania i
fragmenty zdań,
przekazuje informacje
z perspektywy innej
osoby, streszcza
wysłuchane nagranie
dla różnych odbiorców;
stosuje ograniczony
zakres środków
leksykalno-gramatyczn
ych, popełniając liczne
błędy językowe
zakłócające
komunikację; z
trudnością przekazuje
ustnie najważniejsze
informacje z
przeczytanego tekstu.

Uczeń nieudolnie
parafrazuje, tłumaczy
zdania i fragmenty
zdań, przekazuje
informacje z
perspektywy innej
osoby, streszcza
wysłuchane nagranie
dla różnych odbiorców,
stosując bardzo
ograniczony zakres
środków
leksykalno-gramatyczn
ych i popełniając
bardzo liczne błędy
językowe, które w
znacznym stopniu
wpływają na
komunikację;
nieudolnie przekazuje
ustnie najważniejsze
informacje z
przeczytanego tekstu.

Tworzenie
wypowiedzi
pisemnej –
wiadomość e-mail,
artykuł, notatka

Uczeń pisze do
przyjaciela wiadomość
e-mail o charakterze
prywatnym, w której
podaje sposoby na
poprawę swojej
sprawności, tworzy
wypowiedź na temat
wybranego klubu
sportowego, pisze
artykuł na temat
poprawiania swojej
sprawności fizycznej
oraz artykuł na temat
znaczenia sportów
drużynowych – w
sposób przejrzysty i
logiczny, odnosząc się
do opisanej sytuacji,
uwzględniając cel
wypowiedzi, nie
popełniając większych
błędów i stosując
urozmaicone
słownictwo oraz
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń pisze do
przyjaciela wiadomość
e-mail o charakterze
prywatnym, w której
podaje sposoby na
poprawę swojej
sprawności, tworzy
wypowiedź na temat
wybranego klubu
sportowego, pisze
artykuł na temat
poprawiania swojej
sprawności fizycznej
oraz artykuł na temat
znaczenia sportów
drużynowych – w
sposób w miarę
przejrzysty i logiczny,
odnosząc się w dużej
mierze do opisanej
sytuacji, uwzględniając
cel wypowiedzi,
popełniając niewielkie
błędy językowe
niewpływające na
zrozumienie
wypowiedzi; stosuje w
miarę właściwą formę i
styl wypowiedzi.

Uczeń pisze do
przyjaciela wiadomość
e-mail o charakterze
prywatnym, w której
podaje sposoby na
poprawę swojej
sprawności, tworzy
wypowiedź na temat
wybranego klubu
sportowego, pisze
artykuł na temat
poprawiania swojej
sprawności fizycznej
oraz artykuł na temat
znaczenia sportów
drużynowych – w
sposób mało
przejrzysty i
nielogiczny, w
niewielkim stopniu
odnosząc się do
opisanej sytuacji,
popełniając błędy
językowe, które
częściowo wpływają
na zrozumienie
wypowiedzi; stosuje
częściowo właściwą
formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń pisze do
przyjaciela wiadomość
e-mail o charakterze
prywatnym, w której
podaje sposoby na
poprawę swojej
sprawności, tworzy
wypowiedź na temat
wybranego klubu
sportowego, pisze
artykuł na temat
poprawiania swojej
sprawności fizycznej
oraz artykuł na temat
znaczenia sportów
drużynowych – w
sposób chaotyczny i
nielogiczny, nie
odnosząc się do
opisanej sytuacji lub
robiąc to w niewielkim
stopniu, nie
uwzględniając celu
wypowiedzi,
popełniając błędy
językowe, które w
znacznym stopniu
wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi; nie
zachowuje właściwej
formy i stylu.

UNIT 6

CEL
KSZTAŁCENIA

OCENA



WG
PODSTAWY

PROGRAMOW
EJ

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość
środków
językowych

Gramatyka i
słownictwo

Uczeń poprawnie
stosuje poznane
słownictwo z Unitu 6
(w tym m.in.
słownictwo związane z
przestrzeganiem
prawa, polityką, nazwy
przestępstw,
przestępców i
czynności, zwroty
odnoszące się do
dylematów moralnych,
wyrażenia używane
przy opisie ilustracji,
zwroty łączące w
rozprawce);
bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie stosuje
czasowniki z
przyimkiem rozdzielne
i nierozdzielne,
3-wyrazowe
czasowniki z
przyimkiem, drugi
okres warunkowy,
could / might w
zdaniach
warunkowych, trzeci
okres warunkowy,
zdania wyrażające żal
lub krytykę (I wish)
oraz określenia ilości
one of / the other /
neither of / both of
/none of; tworzy
bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie wyrazy z
przyrostkami -er/-ing.

Uczeń, popełniając
nieliczne błędy, stosuje
poznane słownictwo z
Unitu 6 (w tym m.in.
słownictwo związane z
przestrzeganiem
prawa, polityką, nazwy
przestępstw,
przestępców i
czynności, zwroty
odnoszące się do
dylematów moralnych,
wyrażenia używane
przy opisie ilustracji,
zwroty łączące w
rozprawce); na ogół
poprawnie stosuje
czasowniki z
przyimkiem rozdzielne
i nierozdzielne,
3-wyrazowe
czasowniki z
przyimkiem, drugi
okres warunkowy,
could / might w
zdaniach
warunkowych, trzeci
okres warunkowy,
zdania wyrażające żal
lub krytykę (I wish)
oraz określenia ilości
one of / the other /
neither of / both of
/none of; tworzy
bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie wyrazy z
przyrostkami -er/-ing,
popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń, popełniając
liczne błędy, stosuje
poznane słownictwo z
Unitu 6 (w tym m.in.
słownictwo związane z
przestrzeganiem
prawa, polityką, nazwy
przestępstw,
przestępców i
czynności, zwroty
odnoszące się do
dylematów moralnych,
wyrażenia używane
przy opisie ilustracji,
zwroty łączące w
rozprawce); nie
zawsze poprawnie
stosuje czasowniki z
przyimkiem rozdzielne
i nierozdzielne,
3-wyrazowe
czasowniki z
przyimkiem, drugi
okres warunkowy,
could / might w
zdaniach
warunkowych, trzeci
okres warunkowy,
zdania wyrażające żal
lub krytykę (I wish)
oraz określenia ilości
one of / the other /
neither of / both of
/none of; tworzy
bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie wyrazy z
przyrostkami -er/-ing,
popełniając liczne
błędy.

Uczeń posługuje się
bardzo ograniczonym
zakresem słownictwa z
Unitu 6 (w tym m.in.
słownictwo związane z
przestrzeganiem
prawa, polityką, nazwy
przestępstw,
przestępców i
czynności, zwroty
odnoszące się do
dylematów moralnych,
wyrażenia używane
przy opisie ilustracji,
zwroty łączące w
rozprawce); popełnia
bardzo liczne błędy w
konstrukcji i
zastosowaniu
czasowników z
przyimkiem
rozdzielnych i
nierozdzielnych,
3-wyrazowe
czasowników z
przyimkiem, drugiego
okresu warunkowego,
could / might w
zdaniach
warunkowych,
trzeciego okresu
warunkowego, zdań
wyrażających żal lub
krytykę (I wish) oraz
określeń ilości one of /
the other / neither of /
both of /none of;
tworzy bezbłędnie lub
niemal bezbłędnie
wyrazy z przyrostkami
-er/-ing, popełniając
bardzo liczne błędy.



Rozumienie
wypowiedzi ze
słuchu

Uczeń znajduje w
tekście informacje
dotyczące dylematów
moralnych, relacji
wydarzeń, drobnych
wykroczeń oraz
ruchów społecznych w
Wielkiej Brytanii; z
łatwością określa
kontekst wypowiedzi,
poprawnie dobiera
osoby do wypowiedzi,
porządkuje wydarzenia
zgodnie z treścią,
uzupełnia zdania,
odpowiada na pytania,
wskazuje właściwe
informacje oraz
wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe.

Uczeń znajduje w
tekście informacje
dotyczące dylematów
moralnych, relacji
wydarzeń, drobnych
wykroczeń oraz
ruchów społecznych w
Wielkiej Brytanii,
popełniając nieliczne
błędy; na ogół określa
kontekst wypowiedzi,
dobiera osoby do
wypowiedzi,
porządkuje wydarzenia
zgodnie z treścią,
uzupełnia zdania,
odpowiada na pytania,
wskazuje właściwe
informacje oraz
wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe.

Uczeń z pewną
trudnością znajduje w
tekście informacje
dotyczące dylematów
moralnych, relacji
wydarzeń, drobnych
wykroczeń oraz
ruchów społecznych w
Wielkiej Brytanii,
popełniając dość liczne
błędy; często nie
określa kontekstu
wypowiedzi  oraz z
trudnością dobiera
osoby do wypowiedzi,
porządkuje wydarzenia
zgodnie z treścią,
uzupełnia zdania,
odpowiada na pytania,
wskazuje właściwe
informacje oraz
wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe.

Uczeń z trudnością
znajduje w tekście
informacje dotyczące
dylematów moralnych,
relacji wydarzeń,
drobnych wykroczeń
oraz ruchów
społecznych w Wielkiej
Brytanii, popełnia przy
tym liczne błędy;
bardzo często nie
określa kontekstu
wypowiedzi; nieudolnie
dobiera osoby do
wypowiedzi,
porządkuje wydarzenia
zgodnie z treścią,
uzupełnia zdania,
odpowiada na pytania,
wskazuje właściwe
informacje oraz
wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe.

Rozumienie
wypowiedzi
pisemnej

Uczeń bezbłędnie lub
niemal bezbłędnie
znajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących
dylematów moralnych
oraz zmian prawnych
w Wielkiej Brytanii; z
łatwością określa
główną myśl tekstu
oraz odpowiada na
pytania; bezbłędnie
rozróżnia formalny i
nieformalny styl
wypowiedzi.

Uczeń znajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących
dylematów moralnych
oraz zmian prawnych
w Wielkiej Brytanii; na
ogół poprawnie określa
główną myśl tekstu
oraz odpowiada na
pytania; na ogół
rozróżnia formalny i
nieformalny styl
wypowiedzi.

Uczeń z pewną
trudnością znajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących
dylematów moralnych
oraz zmian prawnych
w Wielkiej Brytanii,
popełniając liczne
błędy; nie zawsze
poprawnie określa
główną myśl tekstu
oraz z trudnością
odpowiada na pytania;
często nie rozróżnia
formalnego i
nieformalnego stylu
wypowiedzi.

Uczeń z trudnością
znajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących
dylematów moralnych
oraz zmian prawnych
w Wielkiej Brytanii,
popełniając bardzo
liczne błędy; bardzo
często nie określa
głównej myśl tekstu
oraz z bardzo dużą
trudnością odpowiada
na pytania; bardzo
często nie rozróżnia
formalnego i
nieformalnego stylu
wypowiedzi.

Tworzenie
wypowiedzi ustnej
– opisywanie
przedmiotów,
miejsc, czynności

Uczeń płynnie opisuje
ilustracje
przedstawiające
dylematy moralne oraz
ludzi walczących o
swoje prawa, stosując
różnorodne
słownictwo, nie
popełniając większych
błędów; stosując
urozmaicone
słownictwo i poprawne
struktury gramatyczne.

Uczeń opisuje
ilustracje
przedstawiające
dylematy moralne oraz
ludzi walczących o
swoje prawa,
popełniając niewielkie
błędy językowe
niewpływające na
zrozumienie
wypowiedzi; nieliczne
błędy na ogół nie
zakłócają komunikacji.

Uczeń opisuje
ilustracje
przedstawiające
dylematy moralne oraz
ludzi walczących o
swoje prawa, stosując
mało urozmaicone
słownictwo,
popełniając błędy
językowe w pewnym
stopniu zakłócające
komunikację.

Uczeń nieudolnie
opisuje ilustracje
przedstawiające
dylematy moralne oraz
ludzi walczących o
swoje prawa,
popełniając liczne
błędy językowe, które
w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie
wypowiedzi.



Tworzenie
wypowiedzi ustnej
–opisywanie
intencji, marzeń,
nadziei i planów
na przyszłość

Uczeń w sposób
płynny przewiduje oraz
opisuje swoje plany na
przyszłość związane z
podróżowaniem, nie
popełniając większych
błędów
gramatycznych.

Uczeń przewiduje oraz
opisuje swoje plany na
przyszłość związane z
podróżowaniem,
popełniając drobne
błędy gramatyczne.

Uczeń przewiduje oraz
opisuje swoje plany na
przyszłość związane z
podróżowaniem,
popełniając błędy,
które częściowo
zaburzają zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń nieudolnie
przewiduje oraz
opisuje swoje plany na
przyszłość związane z
podróżowaniem,
popełniając błędy,
które znacznie
zaburzają zrozumienie
wypowiedzi.

Tworzenie
wypowiedzi ustnej
– wyrażanie opinii

Uczeń w sposób
płynny wyraża i
uzasadnia swoją
opinię na temat
spędzania wakacji pod
namiotem oraz
różnych źródeł energii,
przedstawiając wady i
zalety takich
rozwiązań, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń wyraża i
uzasadnia swoją
opinię na temat
spędzania wakacji pod
namiotem oraz
różnych źródeł energii,
przedstawiając wady i
zalety takich
rozwiązań, popełniając
błędy językowe na
ogół niewpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją
opinię na temat
spędzania wakacji pod
namiotem oraz
różnych źródeł energii,
przedstawiając wady i
zalety takich
rozwiązań, popełniając
błędy językowe, które
w pewnym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń nieudolnie
wyraża swoją opinię
na temat spędzania
wakacji pod namiotem
oraz różnych źródeł
energii, przedstawiając
wady i zalety takich
rozwiązań, popełniając
liczne błędy językowe,
które w znacznym
stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi

Reagowanie na
wypowiedzi –
uzyskiwanie i
przekazywanie
informacji i
wyjaśnień

Uczeń w sposób
płynny prosi o
informacje i/lub udziela
informacji dotyczących
przygotowań do
podróży i środowiska
naturalnego;
ewentualnie
popełnione błędy
językowe nie zakłócają
komunikacji.

Uczeń prosi o
informacje i/lub udziela
informacji dotyczących
przygotowań do
podróży i środowiska
naturalnego,
popełniając nieliczne
błędy językowe, które
na ogół nie zakłócają
komunikacji.

Uczeń prosi o
informacje i/lub udziela
informacji dotyczących
przygotowań do
podróży i środowiska
naturalnego,
popełniając liczne
błędy językowe, które
częściowo zakłócają
komunikację.

Uczeń nieudolnie prosi
o informacje i/lub
udziela informacji
dotyczących
przygotowań do
podróży i środowiska
naturalnego,
popełniając liczne
błędy językowe, które
w znacznym stopniu
zakłócają komunikację.

Reagowanie na
wypowiedzi –
proponowanie,
przyjmowanie i
odrzucanie
propozycji;
prowadzenie
prostych
negocjacji

Uczeń swobodnie
proponuje, przyjmuje i
odrzuca propozycje na
temat organizacji
określonego
wydarzenia z
przyszłości i
przygotowań do
podróży oraz
proponuje rozwiązania
usprawniające życie w
mieście w kontekście
ochrony środowiska;
ewentualnie
popełnione błędy
językowe nie zakłócają
komunikacji.

Uczeń proponuje,
przyjmuje i odrzuca
propozycje na temat
organizacji
określonego
wydarzenia z
przyszłości i
przygotowań do
podróży oraz
proponuje rozwiązania
usprawniające życie w
mieście w kontekście
ochrony środowiska;
nieliczne popełnione
błędy językowe na
ogół nie zakłócają
komunikacji.

Uczeń proponuje,
przyjmuje i odrzuca
propozycje na temat
organizacji
określonego
wydarzenia z
przyszłości i
przygotowań do
podróży oraz
proponuje rozwiązania
usprawniające życie w
mieście w kontekście
ochrony środowiska,
popełniając dość liczne
błędy językowe
częściowo zakłócające
komunikację.

Uczeń nieudolnie
proponuje, przyjmuje i
odrzuca propozycje na
temat organizacji
określonego
wydarzenia z
przyszłości i
przygotowań do
podróży oraz
proponuje rozwiązania
usprawniające życie w
mieście w kontekście
ochrony środowiska,
popełniając liczne
błędy językowe
znacznie zakłócające
komunikację.



Tworzenie
wypowiedzi
pisemnej – wpis
na blogu

Uczeń tworzy spójną i
logiczną wypowiedź
pisemną w formie
opisu odwiedzonych
lub wartych
odwiedzenia obiektów
geograficznych oraz
wpisu na bogu na
temat wyprawy na
kemping, wad i zalet
posiadania
samochodów
elektrycznych oraz
używania plastikowych
toreb w
supermarketach, nie
popełniając większych
błędów i stosując
urozmaicone
słownictwo oraz
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń tworzy w miarę
spójną i logiczną
wypowiedź pisemną w
formie opisu
odwiedzonych lub
wartych odwiedzenia
obiektów
geograficznych oraz
wpisu na bogu na
temat wyprawy na
kemping, wad i zalet
posiadania
samochodów
elektrycznych oraz
używania plastikowych
toreb w
supermarketach,
popełniając niewielkie
błędy językowe
niewpływające na
zrozumienie
wypowiedzi; stosuje w
miarę właściwą formę i
styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy niezbyt
spójną i logiczną
wypowiedź pisemną w
formie opisu
odwiedzonych lub
wartych odwiedzenia
obiektów
geograficznych oraz
wpisu na bogu na
temat wyprawy na
kemping, wad i zalet
posiadania
samochodów
elektrycznych oraz
używania plastikowych
toreb w
supermarketach,
popełniając błędy
językowe, które
częściowo wpływają
na zrozumienie
wypowiedzi; stosuje
częściowo właściwą
formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń tworzy
niespójną i nielogiczną
wypowiedź pisemną w
formie opisu
odwiedzonych lub
wartych odwiedzenia
obiektów
geograficznych oraz
wpisu na bogu na
temat wyprawy na
kemping, wad i zalet
posiadania
samochodów
elektrycznych oraz
używania plastikowych
toreb w
supermarketach,
zbudowaną z trudnych
do powiązania
fragmentów,
popełniając błędy
językowe, które w
znacznym stopniu
wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi; nie
zachowuje właściwej
formy i stylu.
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Znajomość
środków
językowych

Gramatyka i
słownictwo

Uczeń poprawnie
stosuje poznane
słownictwo z Unitu 7
(w tym m.in. nazwy
przestępstw i
wykroczeń, nazwy
przestępców, nazwy
rodzajów kar,
słownictwo związane z
przestępczością
cyberprzestępczością,
twórczością i
innowacją, problemami
społecznymi,
wyrażenia związane z
opisem ilustracji oraz
wyrażaniem własnej
opinii); bezbłędnie lub
niemal bezbłędnie
stosuje drugi okres
warunkowy, określniki
so / such +
przymiotnik, stronę
bierną czasu present
simple oraz past
simple oraz tworzy
rzeczowniki z
przyrostkiem -er i -or.

Uczeń, popełniając
nieliczne błędy, stosuje
poznane słownictwo z
Unitu 7 (w tym m.in.
nazwy przestępstw i
wykroczeń, nazwy
przestępców, nazwy
rodzajów kar,
słownictwo związane z
przestępczością
cyberprzestępczością,
twórczością i
innowacją, problemami
społecznymi,
wyrażenia związane z
opisem ilustracji oraz
wyrażaniem własnej
opinii); na ogół
poprawnie stosuje
drugi okres
warunkowy, określniki
so / such +
przymiotnik, stronę
bierną czasu present
simple oraz past
simple oraz tworzy
rzeczowniki z
przyrostkiem -er i -or,
popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń, popełniając
liczne błędy, stosuje
poznane słownictwo z
Unitu 7 (w tym m.in.
nazwy przestępstw i
wykroczeń, nazwy
przestępców, nazwy
rodzajów kar,
słownictwo związane z
przestępczością
cyberprzestępczością,
twórczością i
innowacją, problemami
społecznymi,
wyrażenia związane z
opisem ilustracji oraz
wyrażaniem własnej
opinii); nie zawsze
poprawnie stosuje
drugi okres
warunkowy, określniki
so / such +
przymiotnik, stronę
bierną czasu present
simple oraz past
simple oraz tworzy
rzeczowniki z
przyrostkiem -er i -or,
popełniając liczne
błędy.

Uczeń posługuje się
bardzo ograniczonym
zakresem słownictwa z
Unitu 7 (w tym m.in.
nazwy przestępstw i
wykroczeń, nazwy
przestępców, nazwy
rodzajów kar,
słownictwo związane z
przestępczością
cyberprzestępczością,
twórczością i
innowacją, problemami
społecznymi,
wyrażenia związane z
opisem ilustracji oraz
wyrażaniem własnej
opinii); popełnia
bardzo liczne błędy w
konstrukcji i
zastosowaniu drugiego
okresu warunkowego,
określników so / such
+ przymiotnik, stronę
bierną czasu present
simple oraz past
simple oraz tworzy
rzeczowniki z
przyrostkiem -er i -or,
popełniając bardzo
liczne błędy.

Rozumienie
wypowiedzi ze
słuchu

Uczeń określa główną
myśl i kontekst
sytuacyjny oraz
znajduje informacje w
tekstach dotyczących
przestępczości,
problemów
społecznych, sztuki
ulicznej oraz gry video,
nie popełniając
większych błędów;
poprawnie dobiera
osoby do zdań oraz
określa zdania
prawdziwe i fałszywe.

Uczeń określa główną
myśl i kontekst
sytuacyjny oraz
znajduje informacje w
tekstach dotyczących
przestępczości,
problemów
społecznych, sztuki
ulicznej oraz gry video
popełniając nieliczne
błędy; na ogół
poprawnie dobiera
osoby do zdań oraz
określa zdania
prawdziwe i fałszywe.

Uczeń z pewną
trudnością określa
główną myśl i kontekst
sytuacyjny oraz
znajduje w znajduje
informacje w tekstach
dotyczących
przestępczości,
problemów
społecznych, sztuki
ulicznej oraz gry video,
popełniając dość liczne
błędy; dobiera osoby
do zdań oraz określa
zdania prawdziwe i
fałszywe, popełniając
przy tym liczne błędy.

Uczeń z trudnością
określa główną myśl i
kontekst sytuacyjny
oraz z trudem znajduje
informacje w tekstach
dotyczących
przestępczości,
problemów
społecznych, sztuki
ulicznej oraz gry video,
popełniając bardzo
liczne błędy; dobiera
osoby do zdań oraz
określa zdania
prawdziwe i fałszywe,
popełniając przy tym
bardzo liczne błędy.



Rozumienie
wypowiedzi
pisemnej

Uczeń bezbłędnie lub
niemal bezbłędnie
znajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących
przestępczości,
cyberbezpieczeństwa,
prac rozwojowych nad
produktem oraz
problemów
społecznych, w tym
projektów, które
pomagają młodym
ludziom radzić sobie z
otaczającymi ich
problemami
społecznymi.

Uczeń znajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących
przestępczości,
cyberbezpieczeństwa,
prac rozwojowych nad
produktem oraz
problemów
społecznych, w tym
projektów, które
pomagają młodym
ludziom radzić sobie z
otaczającymi ich
problemami
społecznymi; popełnia
nieliczne błędy.

Uczeń z pewną
trudnością znajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących
przestępczości,
cyberbezpieczeństwa,
prac rozwojowych nad
produktem oraz
problemów
społecznych, w tym
projektów, które
pomagają młodym
ludziom radzić sobie z
otaczającymi ich
problemami
społecznymi; popełnia
liczne błędy.

Uczeń z trudnością
znajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących
przestępczości,
cyberbezpieczeństwa,
prac rozwojowych nad
produktem oraz
problemów
społecznych, w tym
projektów, które
pomagają młodym
ludziom radzić sobie z
otaczającymi ich
problemami
społecznymi; popełnia
bardzo liczne błędy.

Tworzenie
wypowiedzi ustnej

Uczeń w sposób
płynny wypowiada się
na temat doboru
odpowiednich technik
związanych ze
zwalczaniem
cyberprzestępczości
oraz rozmawia na
temat słynnych
przedsiębiorców,
inwestycji,
innowacyjnego
produktu oraz
marketingu, opisuje
sposób postępowania
w kontekście
cyberbezpieczeństwa
oraz własne
doświadczenia
związane z graniem w
różne rodzaje gier
video, ustala priorytety
w kontekście prac
rozwojowych nad
produktem, znajduje
rozwiązania do
wybranych problemów
globalnych, stosując
szeroki zakres
środków
leksykalno-gramatyczn
ych, popełniając
sporadycznie błędy,
niezakłócające
komunikacji;
wypowiedź jest
adekwatna do tematu i
kontekstu; podczas
wypowiedzi nie
potrzebuje lub rzadko
potrzebuje pomocy ze
strony nauczyciela.

Uczeń wypowiada się
na temat słynnych
przedsiębiorców,
inwestycji,
innowacyjnego
produktu oraz
marketingu, opisuje
sposób postępowania
w kontekście
cyberbezpieczeństwa
oraz własne
doświadczenia
związane z graniem w
różne rodzaje gier
video, ustala priorytety
w kontekście prac
rozwojowych nad
produktem, znajduje
rozwiązania do
wybranych problemów
globalnych, stosując
zadowalający zakres
środków
leksykalno-gramatyczn
ych, popełniając
niewielkie dość liczne
błędy niezakłócające
lub zakłócające w
niewielkim stopniu
komunikację;
wypowiedź jest
częściowo
nieadekwatna do
tematu i kontekstu;
podczas wypowiedzi
czasami potrzebuje
pomocy ze strony
nauczyciela.

Uczeń wypowiada się
na temat słynnych
przedsiębiorców,
inwestycji,
innowacyjnego
produktu oraz
marketingu, opisuje
sposób postępowania
w kontekście
cyberbezpieczeństwa
oraz własne
doświadczenia
związane z graniem w
różne rodzaje gier
video, ustala priorytety
w kontekście prac
rozwojowych nad
produktem, znajduje
rozwiązania do
wybranych problemów
globalnych, stosując
ograniczony zakres
środków
leksykalno-gramatyczn
ych, popełniając liczne
błędy językowe
zakłócające
komunikację;
wypowiedź jest często
nieadekwatna do
tematu i kontekstu;
podczas wypowiedzi
często potrzebuje
pomocy ze strony
nauczyciela.

Uczeń wypowiada się
na temat słynnych
przedsiębiorców,
inwestycji,
innowacyjnego
produktu oraz
marketingu, opisuje
sposób postępowania
w kontekście
cyberbezpieczeństwa
oraz własne
doświadczenia
związane z graniem w
różne rodzaje gier
video, ustala priorytety
w kontekście prac
rozwojowych nad
produktem, znajduje
rozwiązania do
wybranych problemów
globalnych, stosując
bardzo ograniczony
zakres środków
leksykalno-gramatyczn
ych popełniając bardzo
liczne błędy językowe,
które w znacznym
stopniu wpływają na
komunikację;
wypowiedź jest w
znacznym stopniu
nieadekwatna do
tematu i kontekstu;
podczas wypowiedzi
potrzebuje bardzo
dużej pomocy
nauczyciela.



Tworzenie
wypowiedzi ustnej
– opisywanie ludzi,
przedmiotów,
miejsc

Uczeń w sposób
płynny opisuje różne
rodzaje przestępstw
oraz określony
produkt, stosując
różnorodne
słownictwo, nie
popełniając większych
błędów; stosując
urozmaicone
słownictwo i poprawne
struktury gramatyczne,
płynnie opisuje
ilustracje
przedstawiające osoby
popełniające różne
przestępstwa.

Uczeń opisuje różne
rodzaje przestępstw
oraz określony
produkt, popełniając
niewielkie błędy
językowe
niewpływające na
zrozumienie
wypowiedzi; opisuje
ilustracje
przedstawiające osoby
popełniające różne
przestępstwa;
nieliczne błędy na ogół
nie zakłócają
komunikacji.

Uczeń opisuje różne
rodzaje przestępstw
oraz określony
produkt, stosując mało
urozmaicone
słownictwo,
popełniając błędy
językowe, w pewnym
stopniu zakłócające
komunikację; opisuje
ilustracje
przedstawiające osoby
popełniające różne
przestępstwa, stosując
ograniczony zakres
słownictwa i
popełniając liczne
błędy językowe
częściowo zakłócające
komunikację.

Uczeń opisuje różne
rodzaje przestępstw
oraz określony
produkt, stosując
bardzo ograniczoną
ilość słów i wyrażeń,
popełniając liczne
błędy językowe, które
w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie
wypowiedzi; nieudolnie
opisuje ilustracje
przedstawiające osoby
popełniające różne
przestępstwa,
popełniając liczne
błędy językowe
znacznie zakłócające
komunikację.

Tworzenie
wypowiedzi ustnej
– wyrażanie opinii

Uczeń w sposób
płynny wyraża i
uzasadnia swoją
opinię na temat
określonych
problemów
społecznych oraz
bezpieczeństwa w
sieci, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wyraża i
uzasadnia swoją
opinię na temat
określonych
problemów
społecznych oraz
bezpieczeństwa w
sieci, popełniając błędy
językowe na ogół
niewpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją
opinię na temat
określonych
problemów
społecznych oraz
bezpieczeństwa w
sieci, popełniając błędy
językowe, które w
pewnym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń nieudolnie
wyraża swoją opinię
na temat określonych
problemów
społecznych oraz
bezpieczeństwa w
sieci, popełniając
liczne błędy językowe,
które w znacznym
stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Reagowanie ustne
– uzyskiwanie i
przekazywanie
informacji i
wyjaśnień

Uczeń w sposób
płynny prosi o
informacje i/lub udziela
informacji w rozmowie
dotyczącej zakupu
prezentu
urodzinowego dla
przyjaciela oraz
zamówionego
produktu; ewentualnie
popełnione błędy
językowe nie zakłócają
komunikacji.

Uczeń prosi o
informacje i/lub udziela
informacji w rozmowie
dotyczącej zakupu
prezentu
urodzinowego dla
przyjaciela oraz
zamówionego
produktu; popełniając
nieliczne błędy
językowe, które na
ogół nie zakłócają
komunikacji.

Uczeń prosi o
informacje i/lub udziela
informacji w rozmowie
dotyczącej zakupu
prezentu
urodzinowego dla
przyjaciela oraz
zamówionego
produktu, popełniając
liczne błędy językowe,
które częściowo
zakłócają komunikację.

Uczeń nieudolnie prosi
o informacje i/lub
udziela informacji w
rozmowie dotyczącej
zakupu prezentu
urodzinowego dla
przyjaciela oraz
zamówionego
produktu, popełniając
liczne błędy językowe,
które w znacznym
stopniu zakłócają
komunikację.



Tworzenie
wypowiedzi
pisemnej – artykuł,
wiadomość e-mail,
wpis na blogu

Uczeń tworzy spójną i
logiczną wypowiedź
pisemną w formie
artykułu na podstawie
wybranego nagłówka
prasowego w
kontekście
przestępczości,
wiadomości e-mail
wyrażającej opinię na
temat spełnienia trzech
wybranych życzeń i
przedstawiającej
sugestie wykorzystania
budynku opuszczonej
fabryki w mieście oraz
wiadomości na blogu
na temat
przestępstwa, którego
uczeń był świadkiem,
nie popełniając
większych błędów i
stosując urozmaicone
słownictwo oraz
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń tworzy w miarę
spójną i logiczną
wypowiedź pisemną w
formie artykułu na
podstawie wybranego
nagłówka prasowego
w kontekście
przestępczości,
wiadomości e-mail
wyrażającej opinię na
temat spełnienia trzech
wybranych życzeń i
przedstawiającej
sugestie wykorzystania
budynku opuszczonej
fabryki w mieście oraz
wiadomości na blogu
na temat
przestępstwa, którego
uczeń był świadkiem,
popełniając niewielkie
błędy językowe
niewpływające na
zrozumienie
wypowiedzi; stosuje w
miarę właściwą formę i
styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy niezbyt
spójną i logiczną
wypowiedź pisemną w
formie artykułu na
podstawie wybranego
nagłówka prasowego
w kontekście
przestępczości,
wiadomości e-mail
wyrażającej opinię na
temat spełnienia trzech
wybranych życzeń i
przedstawiającej
sugestie wykorzystania
budynku opuszczonej
fabryki w mieście oraz
wiadomości na blogu
na temat
przestępstwa, którego
uczeń był świadkiem,
popełniając błędy
językowe, które
częściowo wpływają
na zrozumienie
wypowiedzi; stosuje
częściowo właściwą
formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń tworzy
niespójną i nielogiczną
wypowiedź pisemną w
formie w formie
artykułu na podstawie
wybranego nagłówka
prasowego w
kontekście
przestępczości,
wiadomości e-mail
wyrażającej opinię na
temat spełnienia trzech
wybranych życzeń i
przedstawiającej
sugestie wykorzystania
budynku opuszczonej
fabryki w mieście oraz
wiadomości na blogu
na temat
przestępstwa, którego
uczeń był świadkiem,
popełniając błędy
językowe, które w
znacznym stopniu
wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi; nie
zachowuje właściwej
formy i stylu.
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Znajomość
środków
językowych

Gramatyka i
słownictwo

Uczeń poprawnie
stosuje poznane
słownictwo z Unitu 8
(w tym m.in. nazwy
produktów
żywieniowych, nazwy
smaków określających
potrawy, nazwy grup
produktów z piramidy
żywienia, słownictwo
związane ze
sposobem
przygotowywania
potraw, żywieniem,
zdrowym stylem
odżywania, nazwy
sklepów, słownictwo
związane z
kupowaniem i
wydawaniem
pieniędzy, reklamacją
produktu, czasowniki
złożone (phrasal
verbs), paronimy
(wyrazy kłopotliwe),
wyrażenia związane z
przedstawianiem
nieformalnej
prezentacji, zwroty
wprowadzające zdania
przeciwne); bezbłędnie
lub niemal bezbłędnie
posługuje się mową
zależną z
zastosowaniem
czasów teraźniejszych
i przeszłych, czasem
past perfect oraz
stosuje przymiotniki z
przyrostkiem -y.

Uczeń, popełniając
nieliczne błędy, stosuje
poznane słownictwo z
Unitu 8 (w tym m.in.
nazwy produktów
żywieniowych, nazwy
smaków określających
potrawy, nazwy grup
produktów z piramidy
żywienia, słownictwo
związane ze
sposobem
przygotowywania
potraw, żywieniem,
zdrowym stylem
odżywania, nazwy
sklepów, słownictwo
związane z
kupowaniem i
wydawaniem
pieniędzy, reklamacją
produktu, czasowniki
złożone (phrasal
verbs), paronimy
(wyrazy kłopotliwe),
wyrażenia związane z
przedstawianiem
nieformalnej
prezentacji, zwroty
wprowadzające zdania
przeciwne); na ogół
poprawnie posługuje
się mową zależną z
zastosowaniem
czasów teraźniejszych
i przeszłych, czasem
past perfect oraz
stosuje przymiotniki z
przyrostkiem -y,
popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń, popełniając
liczne błędy, stosuje
poznane słownictwo z
Unitu 8 (w tym m.in.
nazwy produktów
żywieniowych, nazwy
smaków określających
potrawy, nazwy grup
produktów z piramidy
żywienia, słownictwo
związane ze
sposobem
przygotowywania
potraw, żywieniem,
zdrowym stylem
odżywania, nazwy
sklepów, słownictwo
związane z
kupowaniem i
wydawaniem
pieniędzy, reklamacją
produktu, czasowniki
złożone (phrasal
verbs), paronimy
(wyrazy kłopotliwe),
wyrażenia związane z
przedstawianiem
nieformalnej
prezentacji, zwroty
wprowadzające zdania
przeciwne); nie
zawsze poprawnie
posługuje się mową
zależną z
zastosowaniem
czasów teraźniejszych
i przeszłych, czasem
past perfect oraz
stosuje przymiotniki z
przyrostkiem -y,
popełniając liczne
błędy.

Uczeń posługuje się
bardzo ograniczonym
zakresem słownictwa z
Unitu 8 (w tym m.in.
nazwy produktów
żywieniowych, nazwy
smaków określających
potrawy, nazwy grup
produktów z piramidy
żywienia, słownictwo
związane ze
sposobem
przygotowywania
potraw, żywieniem,
zdrowym stylem
odżywania, nazwy
sklepów, słownictwo
związane z
kupowaniem i
wydawaniem
pieniędzy, reklamacją
produktu, czasowniki
złożone (phrasal
verbs), paronimy
(wyrazy kłopotliwe),
wyrażenia związane z
przedstawianiem
nieformalnej
prezentacji, zwroty
wprowadzające zdania
przeciwne); popełnia
bardzo liczne błędy w
konstrukcji i
zastosowaniu mowy
zależnej z
zastosowaniem
czasów teraźniejszych
i przeszłych, stosuje
czas past perfect oraz
przymiotniki z
przyrostkiem -y,
popełniając bardzo
liczne błędy.

Rozumienie
wypowiedzi ze
słuchu

Uczeń określa główną
myśl i kontekst
sytuacyjny oraz
znajduje w tekście
informacje dotyczące
żywienia,
przygotowywania
posiłków, zdrowego
odżywiania, kupowania
produktów w różnych
miejscach oraz
produkowania własnej
żywności.

Uczeń określa główną
myśl i kontekst
sytuacyjny oraz
znajduje w tekście
informacje dotyczące
żywienia,
przygotowywania
posiłków, zdrowego
odżywiania, kupowania
produktów w różnych
miejscach oraz
produkowania własnej
żywności, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń z pewną
trudnością określa
główną myśl i kontekst
sytuacyjny oraz
znajduje w tekście
informacje dotyczące
żywienia,
przygotowywania
posiłków, zdrowego
odżywiania, kupowania
produktów w różnych
miejscach oraz
produkowania własnej
żywności, popełniając
dość liczne błędy.

Uczeń z trudnością
określa główną myśl i
kontekst sytuacyjny
oraz z trudem znajduje
w tekście informacje
dotyczące żywienia,
przygotowywania
posiłków, zdrowego
odżywiania, kupowania
produktów w różnych
miejscach oraz
produkowania własnej
żywności, popełnia
przy tym liczne błędy.



Rozumienie
wypowiedzi
pisemnej

Uczeń bezbłędnie lub
niemal bezbłędnie
znajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących żywienia,
sposobu odżywania,
zakupów w Nowym
Jorku, wydawania
pieniędzy, handlu na
głównych ulicach
miasta; z łatwością
uzupełnia dane w
notatkach i tabelach.

Uczeń znajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących
żywienia, sposobu
odżywania, zakupów w
Nowym Jorku,
wydawania pieniędzy,
handlu na głównych
ulicach miasta,
popełniając nieliczne
błędy; uzupełnia dane
w notatkach i tabelach.

Uczeń z pewną
trudnością znajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących
żywienia, sposobu
odżywania, zakupów w
Nowym Jorku,
wydawania pieniędzy,
handlu na głównych
ulicach miasta,
popełniając liczne
błędy; nie zawsze
poprawnie uzupełnia
dane w notatkach i
tabelach.

Uczeń z trudnością
znajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących żywienia,
sposobu odżywania,
zakupów w Nowym
Jorku, wydawania
pieniędzy, handlu na
głównych ulicach
miasta, popełniając
bardzo liczne błędy; z
trudnością uzupełnia
dane w notatkach i
tabelach.

Tworzenie
wypowiedzi ustnej
– wyrażanie opinii

Uczeń w sposób
płynny wyraża i
uzasadnia swoją
opinię na temat
własnych preferencji
żywieniowych,
zdrowego stylu
odżywiania,
wydawania pieniędzy,
zakupów w różnych
sklepach, pracy w
restauracji, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń wyraża i
uzasadnia swoją
opinię na temat
własnych preferencji
żywieniowych,
zdrowego stylu
odżywiania,
wydawania pieniędzy,
zakupów w różnych
sklepach, pracy w
restauracji, popełniając
błędy językowe na
ogół niewpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją
opinię na temat
własnych preferencji
żywieniowych,
zdrowego stylu
odżywiania,
wydawania pieniędzy,
zakupów w różnych
sklepach, pracy w
restauracji, popełniając
błędy językowe, które
w pewnym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń nieudolnie
wyraża swoją opinię
na temat własnych
preferencji
żywieniowych,
zdrowego stylu
odżywiania,
wydawania pieniędzy,
zakupów w różnych
sklepach, pracy w
restauracji, popełniając
liczne błędy językowe,
które w znacznym
stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Tworzenie
wypowiedzi ustnej
– przedstawianie
zalet i wad
różnych rozwiązań

Uczeń, stosując
urozmaicone
słownictwo i poprawne
struktury gramatyczne,
przedstawia wady i
zalety robienia
zakupów w różnych
miejscach oraz
spożywania posiłków
w domu i w restauracji.

Uczeń, stosując w
miarę urozmaicone
słownictwo i struktury
gramatyczne,
przedstawia wady i
zalety robienia
zakupów w różnych
miejscach oraz
spożywania posiłków
w domu i w restauracji;
nieliczne błędy na ogół
nie zakłócają
komunikacji.

Uczeń z trudnością
przedstawia wady i
zalety robienia
zakupów w różnych
miejscach oraz
spożywania posiłków
w domu i w restauracji,
stosując ograniczony
zakres słownictwa i
popełniając liczne
błędy językowe
częściowo zakłócające
komunikację.

Uczeń z nieudolnie
przedstawia wady i
zalety robienia
zakupów w różnych
miejscach oraz
spożywania posiłków
w domu i w restauracji,
stosując bardzo
ograniczony zakres
słownictwa i
popełniając liczne
błędy językowe
zakłócające
komunikację.



Tworzenie
wypowiedzi ustnej
- opisywanie ludzi,
przedmiotów,
miejsc

Uczeń płynnie opisuje
sposób
przygotowywania
potraw, różne sklepy,
główne ulice handlowe
miasta, wadliwy
produkt, stosując
różnorodne
słownictwo, nie
popełniając większych
błędów; stosując
urozmaicone
słownictwo i poprawne
struktury gramatyczne,
płynnie opisuje
ilustracje
przedstawiające osoby
zamawiające posiłek w
restauracji.

Uczeń opisuje sposób
przygotowywania
potraw, różne sklepy,
główne ulice handlowe
miasta, wadliwy
produkt, popełniając
niewielkie błędy
językowe
niewpływające na
zrozumienie
wypowiedzi; opisuje
ilustracje
przedstawiające osoby
zamawiające posiłek w
restauracji; nieliczne
błędy na ogół nie
zakłócają komunikacji.

Uczeń opisuje sposób
przygotowywania
potraw, różne sklepy,
główne ulice handlowe
miasta, wadliwy
produkt, stosując mało
urozmaicone
słownictwo,
popełniając błędy
językowe w pewnym
stopniu zakłócające
komunikację; opisuje
ilustracje
przedstawiające osoby
zamawiające posiłek w
restauracji, stosując
ograniczony zakres
słownictwa i
popełniając liczne
błędy językowe
częściowo zakłócające
komunikację.

Uczeń opisuje sposób
przygotowywania
potraw, różne sklepy,
główne ulice handlowe
miasta, wadliwy
produkt, stosując
bardzo ograniczoną
liczbę słów i wyrażeń,
popełniając liczne
błędy językowe, które
w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie
wypowiedzi; nieudolnie
opisuje ilustracje
przedstawiające osoby
zamawiające posiłek w
restauracji, popełniając
liczne błędy językowe
znacznie zakłócające
komunikację.

Tworzenie
wypowiedzi ustnej
- tworzenie
prezentacji

Uczeń w sposób
płynny prezentuje
informacje na temat
własnego stylu życia
oraz porównuje
sposób odżywania się
w Polsce i innym
wybranym kraju;
stosuje urozmaicone
słownictwo i poprawne
struktury gramatyczne.

Uczeń prezentuje
informacje na temat
własnego stylu życia
oraz porównuje
sposób odżywania się
w Polsce i innym
wybranym kraju;
popełniając błędy
językowe na ogół
niewpływające na
zrozumienie
wypowiedzi; stosuje w
miarę urozmaicone
słownictwo i poprawne
struktury gramatyczne.

Uczeń prezentuje
informacje na temat
własnego stylu życia
oraz porównuje
sposób odżywania się
w Polsce i innym
wybranym kraju;
popełniając błędy
językowe, które w
pewnym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie
wypowiedzi; stosuje
ograniczony zakres
słownictwa i popełnia
liczne błędy językowe.

Uczeń nieudolnie
prezentuje informacje
na temat własnego
stylu życia oraz
porównuje sposób
odżywania się w
Polsce i innym
wybranym kraju;
popełniając liczne
błędy językowe, które
w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie
wypowiedzi; stosuje
bardzo ograniczony
zakres słownictwa i
popełnia bardzo liczne
błędy językowe.

Tworzenie
wypowiedzi
pisemnej – wpis
na blogu, list

Uczeń tworzy spójną i
logiczną wypowiedź
pisemną w formie
wpisu na blogu na
temat recenzji
produktu zakupionego
przez Internet oraz
recenzji niedawno
odwiedzonego miejsca
oraz listu na temat
przyjęcia związanego z
organizacją rodzinnej
uroczystości, nie
popełniając większych
błędów i stosując
urozmaicone
słownictwo oraz
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń tworzy w miarę
spójną i logiczną
wypowiedź pisemną w
formie wpisu na blogu
na temat recenzji
produktu zakupionego
przez Internet oraz
recenzji niedawno
odwiedzonego miejsca
oraz listu na temat
przyjęcia związanego z
organizacją rodzinnej
uroczystości,
popełniając niewielkie
błędy językowe
niewpływające na
zrozumienie
wypowiedzi; stosuje w

Uczeń tworzy niezbyt
spójną i logiczną
wypowiedź pisemną w
formie wpisu na blogu
na temat recenzji
produktu zakupionego
przez Internet oraz
recenzji niedawno
odwiedzonego miejsca
oraz listu na temat
przyjęcia związanego z
organizacją rodzinnej
uroczystości,
popełniając błędy
językowe, które
częściowo wpływają
na zrozumienie
wypowiedzi; stosuje
częściowo właściwą

Uczeń tworzy
niespójną i nielogiczną
wypowiedź pisemną w
formie wpisu na blogu
na temat recenzji
produktu zakupionego
przez Internet oraz
recenzji niedawno
odwiedzonego miejsca
oraz listu na temat
przyjęcia związanego z
organizacją rodzinnej
uroczystości,
popełniając błędy
językowe, które w
znacznym stopniu
wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi; nie



miarę właściwą formę i
styl wypowiedzi.

formę i styl
wypowiedzi.

zachowuje właściwej
formy i stylu.

Repetytorium: Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych: Dział 1- Człowiek

ROZDZIAŁ 01 – CZŁOWIEK

Wiedza i
umiejętności wg
podstawy
programowej

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
DOBRA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

SŁOWNICTWO I
GRAMATYKA
(Znajomość środków
językowych)

- Uczeń bardzo dobrze zna
podstawowe / dość
zaawansowane słownictwo
w zakresie tematu
CZŁOWIEK i poprawnie się
nim posługuje się: dane
osobowe, wygląd
zewnętrzny, ubrania, cechy
charakteru, uczucia i
emocje, zainteresowania,
problemy etyczne
- poprawnie lub
popełniając sporadyczne
błędy rozwiązuje ćwiczenia
leksykalne z rozdziału 1
-bardzo dobrze zna zasady
tworzenia i użycia czasów
teraźniejszych (present
simple i present continuous)
i poprawnie stosuje je w
zdaniach twierdzących,
przeczących i pytaniach
- poprawnie lub
popełniając sporadyczne
błędy rozwiązuje ćwiczenia
sprawdzające znajomość
czasów teraźniejszych
- poprawnie lub
popełniając sporadyczne
błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość w
miarę rozwiniętego /
bogatego zasobu środków
językowych (wybór
wielokrotny)

- Uczeń dobrze zna i na
ogół poprawnie posługuje
się podstawowym /dość
zaawansowanym
słownictwem w zakresie
tematu CZŁOWIEK: dane
osobowe, wygląd
zewnętrzny, ubrania, cechy
charakteru, uczucia i
emocje, zainteresowania,
problemy etyczne
- na ogół poprawnie,
popełniając nieliczne
błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne  z
rozdziału 1.
- dobrze zna zasady
tworzenia i użycia czasów
teraźniejszych (present
simple i present
continuous) i na ogół
poprawnie stosuje je w
zdaniach twierdzących,
przeczących i pytaniach
- na ogół poprawnie lub
popełniając nieliczne
błędy rozwiązuje
ćwiczenia sprawdzające
znajomość czasów
teraźniejszych.
- na ogół poprawnie lub
popełniając nieliczne
błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość
w miarę rozwiniętego /
bogatego zasobu środków
językowych (wybór
wielokrotny)

Uczeń częściowo zna
podstawowe / dość
zaawansowane
słownictwo w zakresie
tematu CZŁOWIEK i
posługuje się nim, często
popełniając błędy: dane
osobowe, wygląd
zewnętrzny, ubrania,
cechy charakteru, uczucia
i emocje,
zainteresowania,
problemy etyczne
- często popełniając
błędy rozwiązuje
ćwiczenia leksykalne z
rozdziału 1.
- częściowo zna zasady
tworzenia i użycia
czasów teraźniejszych
(present simple i present
continuous) i często
popełniając błędy
stosuje je w zdaniach
twierdzących,
przeczących i pytaniach
- często popełniając
błędy rozwiązuje
ćwiczenia sprawdzające
znajomość czasów
teraźniejszych
-- często popełniając
błędy rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość
w miarę rozwiniętego /
bogatego zasobu
środków językowych
(wybór wielokrotny)

Uczeń słabo zna
podstawowe / dość
zaawansowane
słownictwo w zakresie
tematu CZŁOWIEK i z
trudem się nim posługuje,
popełniając liczne błędy:
dane osobowe, wygląd
zewnętrzny,
ubrania, cechy charakteru,
uczucia i emocje,
zainteresowania, problemy
etyczne
- popełniając liczne błędy
rozwiązuje ćwiczenia
leksykalne z rozdziału 1
- słabo zna zasady
tworzenia i użycia czasów
teraźniejszych (present
simple i present
continuous) i popełniając
liczne błędy, stosuje je w
zdaniach twierdzących,
przeczących i pytaniach
-popełniając liczne błędy,
rozwiązuje ćwiczenia
sprawdzające znajomość
czasów teraźniejszych
-popełniając liczne błędy
rozwiązuje zadania
sprawdzające znajomość
w miarę rozwiniętego /
bogatego zasobu środków
językowych (wybór
wielokrotny)



POZIOM PODSTAWOWY i
ROZSZERZONY

MÓWIENIE
(Tworzenie
wypowiedzi ustnych,
Reagowanie ustne,
Przetwarzanie ustne
tekstu)

Uczeń poprawnie stosując
szeroki zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (lub
popełniając sporadyczne
błędy nie zakłócające
komunikacji):
● odgrywa rolę (bierze

udział w rozmowie na
temat warsztatów
dbania o wygląd),
odnosząc się do
podanycyh kwestii i
szczegółowo je
rozwijając je,

● szczegółowo opisuje
ilustrację i udziela
wyczerpujących
odpowiedzi a na trzy
pytania związane z jej
tematyką, a także
logicznie uzasadnia
swoje stanowisko i
podaje rozwinięte
argumenty na jego
poparcie

● szczegółowo
wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego:
dokonuje wyboru
stroju najlepiej
kojarzącego się z
Polską i szczegółowo
go uzasadnia oraz
udziela
wyczerpujących
odpowiedzi na dwa
pytania

● przekazuje w języku
angielskim informacje
sformułowane w
języku polskim

Ponadto poprawnie
stosując szeroki zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych (lub
popełniając sporadyczne
błędy nie zakłócające
komunikacji):

Uczeń na ogół poprawnie
stosując zadowalający
zakres słownictwa i
struktur gramatycznych
(lub popełniając nieliczne
błędy nie zakłócające
komunikacji):
● odgrywa rolę (bierze

udział w rozmowie na
temat warsztatów
dbania o wygląd),
odnosząc się do
podanycyh kwestii i
rozwijając je,

● opisuje ilustrację i
udziela odpowiedzi a
na trzy pytania
związane z jej
tematyką, a także
logicznie uzasadnia
swoje stanowisko i
podaje argumenty na
jego poparcie

● wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego:
dokonuje wyboru
stroju najlepiej
kojarzącego się z
Polską i go uzasadnia
oraz udziela
odpowiedzi na dwa
pytania

● przekazuje w języku
angielskim informacje
sformułowane w
języku polskim

Ponadto na ogół
poprawnie stosując,
zadowalający zakres
słownictwa i struktury
gramatyczne (lub
popełniając nieliczne
błędy, nie zakłócające
komunikacji):

Uczeń często
popełniając błędy
zakłócające
komunikację, stosując
ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych:
● odgrywa rolę (bierze

udział w rozmowie
na temat
warsztatów dbania o
wygląd), częsciowo
odnosząc się do
podanycyh kwestii i
częściowo je
rozwijając

● opisuje ilustrację i
udziela
nierozwiniętych
odpowiedzi a na trzy
pytania związane z
jej tematyką,

● wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego:
dokonuje wyboru
stroju najlepiej
kojarzącego się z
Polską i częściowo
go uzasadnia oraz
udziela niepełnych
odpowiedzi na dwa
pytania

● częściowo
przekazuje w języku
angielskim
informacje
sformułowane w
języku polskim

Ponadto często
popełniając błędy
zakłócające
komunikację, stosując
ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych:

Uczeń, z pomocą
nauczyciela, z trudnością,
popełniając liczne błędy
znacznie utrudniające
komunikację, stosując
bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych:
● odgrywa rolę (bierze

udział w rozmowie na
temat warsztatów
dbania o wygląd),
odnosząc się do
niektórych podanycyh
kwestii

● opisuje ilustrację i
udziela odpowiedzi a
na niektóre pytania
związane z jej
tematyką,

● wypowiada się na
podstawie materiału
stymulującego:
dokonuje wyboru
stroju najlepiej
kojarzącego się z
Polską

● przekazuje w języku
angielskim niektóre
informacje
sformułowane w
języku polskim

Ponadto, z pomocą
nauczyciela, z trudnością,
popełniając liczne błędy
znacznie utrudniające
komunikację i stosując
bardzo ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych:

● opisuje wygląd zewnętrzny ludzi
● mówi o ubraniach noszonych w zależności od pogody czy okazji
● opisuje zachowania osób o określonym charakterze
● opisuje swoje uczucia i zainteresowania
● wypowiada się na temat różnych problemów etycznych
● opisuje rożne typy osobowości
● wypowiada się na temat oceniania osób na podstawie ich wyglądu, roli pierwszego wrażenia oraz zmian

osobowości podczas etapów życia
● wypowiada się na temat dokonywania zmian w wyglądzie i chirurgii plastycznej
● pyta i odpowiada na pytania związane z modą oraz życiem prywatnym



POZIOM PODSTAWOWY

SŁUCHANIE
Uczeń rozumie niemal
wszystkie informacje
zawarte w wysłuchanej
wypowiedzi i poprawnie
lub popełniając
sporadyczne błędy
wskazuje zdania prawdziwe
i fałszywe (zadanie
Prawda/Fałsz)

Uczeń rozumie większość
informacji zawartych w
wysłuchanej wypowiedzi i
na ogół poprawnie,
popełniając nieliczne
błędy, wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe
(zadanie Prawda/Fałsz)

Uczeń rozumie część
informacji zawartych w
wysłuchanej wypowiedzi
i często popełniając
błędy, wskazuje zdania
prawdziwe i fałszywe
(zadanie Prawda/Fałsz)

Uczeń rozumie niektóre
informacje zawarte w
wysłuchanej wypowiedzi i
z trudnością, popełniając
liczne błędy, wskazuje
zdania prawdziwe i
fałszywe (zadanie
Prawda/Fałsz)

POZIOM PODSTAWOWY

CZYTANIE
Uczeń rozumie niemal
wszystkie informacje
zawarte w przeczytanym
tekście i poprawnie lub
popełniając sporadyczne
błędy dobiera nagłówki do
poszczególnych części
tekstu (Dobieranie)

Uczeń rozumie większość
informacji zawartych w
przeczytanym tekście i na
ogół poprawnie,
popełniając nieliczne
błędy dobiera nagłówki do
poszczególnych części
tekstu
(Dobieranie)

Uczeń rozumie część
informacji zawartych w
przeczytanym tekście i
często popełniając błędy
dobiera nagłówki do
poszczególnych części
tekstu (Dobieranie)

Uczeń rozumie niektóre
informacje zawarte w
przeczytanym tekście i, z
trudnością, popełniając
liczne błędy dobiera
nagłówki do
poszczególnych części
tekstu (Dobieranie)

POZIOM PODSTAWOWY

PISANIE
(Tworzenie
wypowiedzi
pisemnych,
Reagowanie pisemne,
Przetwarzanie
pisemne tekstu)

Uczeń poprawnie stosując
szeroki zakres słownictwa i
struktur gramatycznych (lub
popełniając sporadyczne
błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze spójną i logiczną
wiadomość na blogu
dotyczącą swojej ulubionej
postaci życia publicznego,
uwzględniając i
szczegółowo rozwijając
podane kwestie
- przekazuje w języku
angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

Uczeń, na ogół poprawnie
stosując zadowalający
zakres słownictwa i
struktur gramatycznych
(popełniając nieliczne
błędy nie zakłócające
komunikacji):
- pisze w większości
spójną i logiczną
wiadomość na blogu
dotyczącą swojej ulubionej
postaci życia publicznego,
uwzględniając i rozwijając
podane kwestie
- przekazuje w języku
angielskim informacje
sformułowane w języku
polskim

Uczeń stosując
ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych i często
popełniając błędy
zakłócające
komunikację:
- pisze miejscami
niespójną i nielogiczną
wiadomość na blogu
dotyczącą swojej
ulubionej postaci życia
publicznego, częściowo
uwzględniając i
rozwijając podane
kwestie
- częściowo przekazuje w
języku angielskim
informacje sformułowane
w języku polskim

Uczeń z trudnością,
stosując bardzo
ograniczony zakres
słownictwa i struktur
gramatycznych,
popełniając liczne błędy
znacznie utrudniające
komunikację, z pomocą
nauczyciela:
- pisze w dużym stopniu
niespójną i chaotyczną
wiadomość na blogu
dotyczącą swojej ulubionej
postaci życia publicznego,
uwzględniając i rozwijając
niektóre podane kwestie
- przekazuje w języku
angielskim niektóre
informacje sformułowane
w języku polskim


