Kryteria oceniania ogólne
POZIOM PODSTAWOWY
OCENA
NIEDOSTATECZNA

Wiadomości:
środki językowe
fonetyka
ortografia

Umiejętności

Uczeń nie spełnia
większości kryteriów, by
otrzymać ocenę
dopuszczającą, tj. nie
opanował podstawowej
wiedzy i nie potrafi
wykonać zadań o
elementarnym stopniu
trudności nawet z
pomocą nauczyciela.
Braki w wiadomościach i
umiejętnościach są na
tyle rozległe, że
uniemożliwiają mu
naukę na kolejnych
etapach.

POZIOM PONADPODSTAWOWY

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ
SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY
STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ
SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ
SPEŁNIANIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

Uczeń:
• zna ograniczoną liczbę
podstawowych słów i
wyrażeń,
• popełnia liczne błędy
w ich zapisie i wymowie,
• zna proste,
elementarne struktury
gramatyczne
wprowadzone przez
nauczyciela,
• popełnia liczne błędy
leksykalno-gramatyczne
we wszystkich typach
zadań.

Uczeń:
• zna część
wprowadzonych słów i
wyrażeń,
• popełnia sporo błędów
w ich zapisie i wymowie,
• zna większość
wprowadzonych struktur
gramatycznych,
• popełnia sporo błędów
leksykalnogramatycznych w
trudniejszych zadaniach.

Uczeń:
• zna większość
wprowadzonych słów i
wyrażeń,
• zwykle poprawnie je
zapisuje i wymawia,
• zna wszystkie
wprowadzone struktury
gramatyczne,
• popełnia nieliczne
błędy leksykalnogramatyczne.

Uczeń:
• zna wszystkie
wprowadzone słowa i
wyrażenia,
• poprawnie je zapisuje
i wymawia,
• zna wszystkie
wprowadzone struktury
gramatyczne,
• popełnia sporadyczne
błędy leksykalnogramatyczne, które
zwykle potrafi
samodzielnie poprawić.

Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia
nauczyciela,
• w ograniczonym
stopniu rozwiązuje
zadania na słuchanie –
rozumie pojedyncze
słowa,
• rozumie ogólny sens
przeczytanych tekstów,
w ograniczonym stopniu
rozwiązuje zadania na
czytanie.

Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia
nauczyciela,
• częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.

Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia
nauczyciela,
• poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie.

Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia
nauczyciela,
• poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie,
• zwykle potrafi
uzasadnić swoje
odpowiedzi.

OCENA
CELUJĄCA

Uczeń spełnia kryteria na
ocenę bardzo dobrą oraz
wykazuje się wiedzą
i umiejętnościami
wykraczającymi ponad te
kryteria.

Produkcja
• wypowiedzi ucznia nie
są płynne i są bardzo
krótkie: wyrazy,
pojedyncze zdania,
w formie pisemnej dwa,
trzy zdania,
• uczeń przekazuje
i zyskuje niewielką część
istotnych informacji,
• wypowiedzi ucznia są
w znacznym stopniu
nielogiczne i niespójne,
• uczeń stosuje niewielki
zakres poznanego
słownictwa oraz
struktur,
• uczeń popełnia liczne
błędy leksykalnogramatyczne, które
mogą zakłócać
komunikację.

Produkcja
• wypowiedzi ucznia nie
są zbyt płynne, ale mają
dostateczną długość,
• uczeń przekazuje
i uzyskuje większość
istotnych informacji,
• wypowiedzi ucznia są
częściowo nielogiczne
i niespójne,
• uczeń stosuje
słownictwo i struktury
odpowiednie do formy
wypowiedzi,
• uczeń popełnia sporo
błędów leksykalnogramatycznych, które
nie zakłócają jednak
komunikacji.

Produkcja
• wypowiedzi ucznia są
dość płynne, a jego
prace pisemne mają
odpowiednią długość,
• uczeń przekazuje
i uzyskuje wszystkie
istotne informacje,
• wypowiedzi ucznia są
logiczne i w miarę
spójne,
• uczeń stosuje
adekwatne do tematu
słownictwo oraz
struktury,
• uczeń popełnia
nieliczne błędy
leksykalno-gramatyczne,
nie zakłócające
komunikacji,
• uczeń stosuje
odpowiednią formę
i styl.

Produkcja
• wypowiedzi i prace
pisemne ucznia są
płynne i mają
odpowiednią długość,
• uczeń przekazuje
i uzyskuje wszystkie
wymagane informacje,
• wypowiedzi ucznia są
logiczne i spójne,
• uczeń stosuje bogate
słownictwo i struktury,
• uczeń popełnia
sporadyczne błędy
leksykalno-gramatyczne,
• uczeń stosuje
odpowiednią formę
i styl.

Uczeń rozwiązuje TEST POZIOMUJĄCY (Diagnostic Test, ePanel)
NEXT MOVE 4, STARTER
OCENA

WIEDZA:
znajomość
środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony
zakres środków językowych,
w znacznym stopniu uniemożliwiający
realizację poleceń bez pomocy
nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych; głównie
środki językowe o wysokim stopniu
pospolitości i dotyczące bezpośrednio
jego osoby.

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje
Częściowo poprawnie stosuje poznane
poznane struktury gramatyczne
struktury gramatyczne w zadaniach
w zadaniach językowych. Popełnia liczne językowych i własnych wypowiedziach.
błędy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
UMIEJĘTNOŚCI

Zna i stosuje większość poznanych
Zna i stosuje wszystkie poznane
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków
wyrazy oraz zwroty (str.4-9).
językowych o wysokim stopniu
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka
precyzyjnych sformułowań.
W większości poprawnie stosuje poznane
struktury gramatyczne w zadaniach
językowych i własnych wypowiedziach.
Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury
gramatyczne w zadaniach
językowych i własnych
wypowiedziach.

Rozumie większość tekstu czytanego
i komunikatów słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty czytane
i komunikaty słowne w zakresie
omawianych tematów. Poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie: p/f, dobieranie, ww.

Wykazuje się umiejętnościami na
wyższym poziomie od wymaganych na
ocenę dostateczną, ale nie spełnia
wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność językową na
poziomie umożliwiającym dobrą

Uczeń:

udziela informacji o sobie,
uzyskuje i udziela informacji o i
innych osobach,

porównuje życie ludzi, wyraża i
uzasadnia swoją opinię,

czynności życia codziennego,
zainteresowania,
wygląd zewnętrzny,
cechy charakteru,
liczebniki - określanie czasu,
czynności czasu wolnego,
przymiotniki wyrażające uczucia,
odmiana czasowników to be, have got,
budowa zdań w czasie Present simple, Present continuous i Past simple,
stopniowanie przymiotników,
zaimki oraz przymiotniki dzierżawcze,
zaimki względne i nieokreślone,
pytania o wygląd i charakter oraz zainteresowania.

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze
słowa: łatwe, krótkie, pospolite,
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu
trudność.

Rozumie w tekstach czytanych
i słuchanych słowa o wysokim stopniu
pospolitości, łatwości,
internacjonalizmy, wybrane zdania.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w
Uczeń:
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
w większości poprawnie
ocenę dostateczną: naśladuje,
rozwiązuje zadania na czytanie ze
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą
zrozumieniem i słuchanie,
innych osób.

pyta i reaguje na pytanie o
wygląd, charakter,



zainteresowania, codzienne
czynności oraz czas wolny,
przekazuje informacje na
podstawie ilustracji.

komunikację: przedstawia treści w innej
formie, charakteryzuje, hierarchizuje,
wnioskuje, porządkuje, broni poglądów.



opisuje członków rodziny.

NEXT MOVE 4, ROZDZIAŁ 1: DIFFERENT LIVES
OCENA

WIEDZA:
znajomość
środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony
zakres środków językowych,
w znacznym stopniu uniemożliwiający
realizację poleceń bez pomocy
nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych; głównie
środki językowe o wysokim stopniu
pospolitości i dotyczące bezpośrednio
jego osoby

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje
Częściowo poprawnie stosuje poznane
poznane struktury gramatyczne
struktury gramatyczne w zadaniach
w zadaniach językowych. Popełnia liczne językowych i własnych wypowiedziach
błędy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
UMIEJĘTNOŚCI

Zna i stosuje większość poznanych
wyrazów oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o wysokim
stopniu pospolitości w wypowiedzi
występuje kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy
oraz zwroty (lista na str. 43).

W większości poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i własnych
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury
gramatyczne w zadaniach językowych
i własnych wypowiedziach.

Rozumie większość tekstu czytanego
i komunikatów słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty czytane
i komunikaty słowne w zakresie
omawianych tematów. Poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie: p/f, dobieranie, ww.

rzeczowniki złożone określające: zawody, środki transportu,
szkołę, budynki,
przymiotniki opisujące miejsce z: so, such, really,
pszczelarstwo i życie pszczół,
budowa zdań w czasie Past simple i Past continuous,
konstrukcje z formą used to …,
wybrane czasowniki frazowe, akcent wyrazowy.

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze
słowa: łatwe, krótkie, pospolite,
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu
dużą trudność.

Rozumie w tekstach czytanych
i słuchanych słowa o wysokim stopniu
pospolitości, łatwości,
internacjonalizmy, wybrane zdania.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Uczeń:
Z pomocą nauczyciela wykazuje się w

reaguje na pytania dotyczące
stopniu minimalnym umiejętnościami na
życia nastolatków w innych
ocenę dostateczną: naśladuje,
krajach,
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą

reaguje na pytania dotyczące
innych osób.
wydarzeń z przeszłości oraz
przeszłych nawyków,

Uczeń:
Wykazuje się umiejętnościami na

uzyskuje i przekazuje informacje na
wyższym poziomie od wymaganych na
temat życia nastolatków,
ocenę dostateczną, ale nie spełnia
porównuje style życia w różnych
wymagań na ocenę bardzo dobrą.
krajach ze swoim, wyraża opinię
Zachowuje poprawność językową na
i ją uzasadnia,
poziomie umożliwiającym dobrą

uzyskuje i przekazuje informacje na




wyraża opinię na temat domu i
miejsca zamieszkania oraz książki
lub filmu,
pisze kilkuzdaniową wypowiedź o
niezwykłym wydarzeniu z
przeszłości.

komunikację: przedstawia treści
w innej formie, charakteryzuje,
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje,
broni poglądów.






temat wydarzeń z życia sławnych
ludzi, wyraża swoja opinię na temat
wpływu przypadku na życie ludzi,
zgadza się lub nie z opinią innych
osób,
pisze opowiadanie o niezwykłym
wydarzeniu wykorzystując
wszystkie poznane struktury
gramatyczne,
pisze tekst informacyjny na temat
motyli.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 1 (ePanel)
NEXT MOVE 4, ROZDZIAŁ 2: AIMING HIGH
OCENA

WIEDZA:
znajomość
środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony
zakres środków językowych,
w znacznym stopniu uniemożliwiający
realizację poleceń bez pomocy
nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych; głównie
środki językowe o wysokim stopniu
pospolitości i dotyczące bezpośrednio
jego osoby.

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje
Częściowo poprawnie stosuje poznane
poznane struktury gramatyczne
struktury gramatyczne w zadaniach
w zadaniach językowych. Popełnia liczne językowych i własnych wypowiedziach
błędy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
UMIEJĘTNOŚCI

Zna i stosuje większość poznanych
wyrazów oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o wysokim
stopniu pospolitości w wypowiedzi
występuje kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy
oraz zwroty (lista na str.43).

W większości poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i własnych
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury
gramatyczne w zadaniach językowych i
własnych wypowiedziach.

zawody i akcesoria związane z ich wykonywaniem,
kraje i języki,
malarstwo i literatura, twórcy i ich dzieła,
związki wyrazowe z czasownikami: make, go, keep,
określenia czasu,
budowa zdań w czasie Present perfect,
porównanie konstrukcji czasu przeszłego,
tworzenia nazw zawodów przez dodanie przyrostków: -or, -er, -ist,
przekazywanie i pytanie o najnowsze wiadomości: np. What’s up?, No way!
akcent zdaniowy.

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze Rozumie w tekstach czytanych
słowa: łatwe, krótkie, pospolite,
i słuchanych słowa o wysokim stopniu
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie pospolitości, łatwości,

Rozumie większość tekstu czytanego
i komunikatów słownych na bazie
poznanego słownictwa.

Rozumie szczegółowo teksty czytane
i komunikaty słowne w zakresie
omawianych tematów. Poprawnie

rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania internacjonalizmy, wybrane zdania.
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu
Częściowo poprawnie rozwiązuje
dużą trudność.
zadania na czytanie i słuchanie.

W większości poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie: p/f, dobieranie, ww.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w
Uczeń:
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
reaguje na pytania dotyczące:
ocenę dostateczną: naśladuje,
uprawiania sportu, doświadczeń
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą
życiowych, zawodów i ich
innych osób.
atrybutów, muzyki, uczenia się
języków obcych,

wyraża opinię,

przekazuje informacje oraz
reaguje na informacje, wyraża
zdziwienie i niedowierzanie,
potwierdza prawdziwość
informacji, wykorzystuje wybrane
zwroty,

pisze krótką notką biograficzną.

Wykazuje się umiejętnościami na
wyższym poziomie od wymaganych na
ocenę dostateczną, ale nie spełnia
wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność językową na
poziomie umożliwiającym dobrą
komunikację: przedstawia treści w
innej formie, charakteryzuje,
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje,
broni poglądów.

Uczeń:

wypowiada się na temat sytuacji
sportu w swoim miejscu
zamieszkania; wyraża i uzasadnia
swoja opinię; zgadza się lub nie z
opinią innych osób, wyraża swoje
emocje,

relacjonuje wydarzenia z
przeszłości,

w dialogu przekazuje różne
niezwykłe informacje, reaguje na
informacje przekazywane przez
innych, wykorzystuje w pełni
poznane zwroty,

pisze biografię znanego twórcy
wykorzystując poznane wyrażenia
odnoszące się do czasu.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 2 (ePanel)
NEXT MOVE 4, ROZDZIAŁ 3: BE HAPPY!
OCENA

WIEDZA:
znajomość
środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony
zakres środków językowych,
w znacznym stopniu uniemożliwiający
realizację poleceń bez pomocy
nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych; głównie
środki językowe o wysokim stopniu
pospolitości i dotyczące bezpośrednio
jego osoby.

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje
Częściowo poprawnie stosuje poznane
poznane struktury gramatyczne
struktury gramatyczne w zadaniach
w zadaniach językowych. Popełnia liczne językowych i własnych wypowiedziach.
błędy.
1.
2.
3.
4.

okazywanie emocji
wyrażenia związane z mediami,
zdrowie i działalność charytatywna,
konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne,

Zna i stosuje większość poznanych
wyrazów oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o wysokim
stopniu pospolitości w wypowiedzi
występuje kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy
oraz zwroty (lista na str.43).

W większości poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych i własnych
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury
gramatyczne w zadaniach językowych
i własnych wypowiedziach.

5.
6.
7.
8.
UMIEJĘTNOŚCI

budowa zdań w czasie Present perfect continuous,
zasady tworzenie przymiotników przez dodanie przyrostków -ful, -ous, -y,
spójniki i zwroty kontrastujące,
zapraszanie, np. Would you like to ….

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze
słowa: łatwe, krótkie, pospolite,
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu
dużą trudność.

Rozumie w tekstach czytanych
i słuchanych słowa o wysokim stopniu
pospolitości, łatwości,
internacjonalizmy, wybrane zdania.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu czytanego
i komunikatów słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty czytane
i komunikaty słowne w zakresie
omawianych tematów. Poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie: p/f, dobieranie, ww.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami
na ocenę dostateczną: naśladuje,
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą
innych osób.

Uczeń:

pyta i udziela odpowiedzi na
temat niewerbalnego wyrażania
emocji, doświadczeń szkolnych,
ulubionych zajęć oraz kariery
dzieci,

wyraża opinię na temat
niewerbalnego wyrażania emocji
oraz pracy dzieci w przemyśle
rozrywkowym, pyta o opinie
innych,

zaprasza, reaguje na zaproszenia,

pisze krótki tekst, podejmuje
próbę argumentacji za i przeciw
tezie zawartej w tytule.

Wykazuje się umiejętnościami na
wyższym poziomie od wymaganych na
ocenę dostateczną, ale nie spełnia
wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność językową na
poziomie umożliwiającym dobrą
komunikację: przedstawia treści
w innej formie, charakteryzuje,
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje,
broni poglądów.

Uczeń:

relacjonuje przeszłe wydarzenia,

wypowiada się na temat
niewerbalnego wyrażania emocji,
wyraża i uzasadnia swoją opinię na
ten temat, zgadza się lub nie
z opinią innych osób,

wypowiada się na temat kariery
dzieci w przemyśle rozrywkowym,
wyraża i uzasadnia swoją opinię na
ten temat, zgadza się lub nie
z opinią innych osób,

pisze rozprawkę argumentatywną,

projektuje plakat zapraszający
młodzież do współpracy z
organizacją charytatywna.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 3 (ePanel)
NEXT MOVE 4, ROZDZIAŁ 4: SURVIVE!
OCENA

WIEDZA:
znajomość
środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony
zakres środków językowych,
w znacznym stopniu uniemożliwiający
realizację poleceń bez pomocy
nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych; głównie
środki językowe o wysokim stopniu
pospolitości i dotyczące bezpośrednio
jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych
wyrazów oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o wysokim
stopniu pospolitości w wypowiedzi
występuje kilka precyzyjnych
sformułowań.

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje
Częściowo poprawnie stosuje poznane W większości poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne
struktury gramatyczne w zadaniach
poznane struktury gramatyczne w
w zadaniach językowych. Popełnia liczne językowych i własnych wypowiedziach. zadaniach językowych i własnych

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy
oraz zwroty (lista na str. 77).

Poprawnie stosuje poznane struktury
gramatyczne w zadaniach językowych
i własnych wypowiedziach.

błędy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UMIEJĘTNOŚCI

wypowiedziach. Błędy nie zakłócają
komunikacji.
klęski żywiołowe,
wyrażenia związane ze szkołą przetrwania,
wynalazki,
czasowniki modalne: can, could, must, mustn't, should, might,
konstrukcja z have to ...,
wyrażania umiejętności, możliwości, obowiązku, rady, zakazu,
wyrażanie wątpliwości, np. Sorry, I don’t understand.,
czasowniki frazowe.

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze
słowa: łatwe, krótkie, pospolite ,
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu
dużą trudność.

Rozumie w tekstach czytanych
i słuchanych słowa o wysokim stopniu
pospolitości, łatwości,
internacjonalizmy, wybrane zdania.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w
Uczeń:
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
reaguje na pytania na temat klęsk
ocenę dostateczną: naśladuje,
żywiołowych oraz programów
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą
telewizyjnych dotyczących
innych osób.
przetrwania,

pyta i udziela odpowiedzi na
temat zasad obowiązujących w
domu i w szkole,

udziela rady w sytuacjach
życiowych, reaguje na rady
innych.

Rozumie większość tekstu czytanego
i komunikatów słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty czytane
i komunikaty słowne w zakresie
omawianych tematów. Poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie: p/f, dobieranie, ww.

Wykazuje się umiejętnościami na
wyższym poziomie od wymaganych na
ocenę dostateczną, ale nie spełnia
wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność językową na
poziomie umożliwiającym dobrą
komunikację: przedstawia treści
w innej formie, charakteryzuje,
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje,
broni poglądów.

Uczeń:

wypowiada się na temat klęsk
żywiołowych oraz korzyści
z poradników telewizyjnych
w sytuacjach krytycznych,

wyraża i uzasadnia swoja opinię na
ten temat, zgadza się lub nie
z opinią innych osób,

uzyskuje i przekazuje informacje
o doświadczeniach życiowych,
relacjonuje niezwykłe zdarzenie,
wyraża wątpliwości, dąży do
uszczegółowienia informacji
wykorzystując poznane zwroty,

przygotowuje instrukcję
zachowania w sytuacjach
krytycznych,

wypowiada się na temat równowagi
między ochroną środowiska
a rozwojem gospodarczym.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 4 (ePanel)
NEXT MOVE 4, ROZDZIAŁ 5: WORK FOR IT
OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ
SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość
środków
językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony
zakres środków językowych,
w znacznym stopniu uniemożliwiający
realizację poleceń bez pomocy
nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych; głównie
środki językowe o wysokim stopniu
pospolitości i dotyczące bezpośrednio
jego osoby.

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje
Częściowo poprawnie stosuje poznane
poznane struktury gramatyczne
struktury gramatyczne w zadaniach
w zadaniach językowych. Popełnia liczne językowych i własnych wypowiedziach.
błędy.
1.
2.
3.
4.
UMIEJĘTNOŚCI

Zna i stosuje większość poznanych
wyrazów oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o wysokim
stopniu pospolitości w wypowiedzi
występuje kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy
oraz zwroty (lista na str. 77).

W większości poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i własnych
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury
gramatyczne w zadaniach językowych
i własnych wypowiedziach.

zawody przyszłości i wyrażenia związane z pracą,
cechy osobowości pożądane w pracy,
konstrukcje do wyrażanie przyszłości: will, going to … oraz czasy: Present simple i Present continuous,
wyrażenia charakterystyczne dla rozmów telefonicznych.

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze
słowa: łatwe, krótkie, pospolite,
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu
dużą trudność.

Rozumie w tekstach czytanych
i słuchanych słowa o wysokim stopniu
pospolitości, łatwości,
internacjonalizmy, wybrane zdania.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w
Uczeń:
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
przekazuje i uzyskuje informacje
ocenę dostateczną: naśladuje,
na temat wyboru miejsca praktyki
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą
zawodowej,
innych osób.

wyraża opinię o wybranych
aspektach przyszłej pracy
zawodowej, pyta o opinię innych
osób,

uzyskuje i przekazuje informacje
o planach na najbliższą
przyszłość,

wypowiada się na temat
wakacyjnej pracy nastolatków,
wskazuje wady i zalety, wyraża
opinię, pyta o opinię innych osób,

pisze e-mail, przedstawia plany
na weekend.

Rozumie większość tekstu czytanego
i komunikatów słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty czytane
i komunikaty słowne w zakresie
omawianych tematów. Poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie: p/f, dobieranie, ww.

Wykazuje się umiejętnościami na
Uczeń:
wyższym poziomie od wymaganych na 
uzyskuje i przekazuje informacje
ocenę dostateczną, ale nie spełnia
o doświadczeniach życiowych
wymagań na ocenę bardzo dobrą.
związanych z praktyką zawodową:
Zachowuje poprawność językową na
rodzaj pracy, miejsce pracy,
poziomie umożliwiającym dobrą
obowiązki,
komunikację: przedstawia treści

wyraża opinię na temat różnych
w innej formie, charakteryzuje,
aspektów pracy zawodowej i ją
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje,
uzasadnia, zgadza się lub nie
broni poglądów.
z opinią innych osób,

wyraża swoje preferencje dotyczące
wyboru przyszłej pracy
i cech charakteru pożądanych
w wybranym zawodzie, uzasadnia
swój wybór,

opracowuje prospekt reklamujący
nowy produkt, uwzględnia poznane
strategie marketingowe.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 5 (ePanel)
NEXT MOVE 4, ROZDZIAŁ 6: COAST
OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
WIEDZA:
znajomość
środków
językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony
zakres środków językowych,
w znacznym stopniu uniemożliwiający
realizację poleceń bez pomocy
nauczyciela lub kolegów.

PODSTAWOWY STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH
Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych; głównie
środki językowe o wysokim stopniu
pospolitości i dotyczące bezpośrednio
jego osoby.

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje
Częściowo poprawnie stosuje poznane
poznane struktury gramatyczne
struktury gramatyczne w zadaniach
w zadaniach językowych. Popełnia liczne językowych i własnych wypowiedziach.
błędy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
UMIEJĘTNOŚCI

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

Zna i stosuje większość poznanych
wyrazów oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o wysokim
stopniu pospolitości w wypowiedzi
występuje kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy
oraz zwroty (lista na str. 77).

W większości poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych i własnych
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury
gramatyczne w zadaniach językowych
i własnych wypowiedziach.

obiekty na wybrzeżu, miejsca w mieście,
czynności czasu wolnego nad morzem,
wyrażenia związane z żeglarstwem,
czasowniki z przedrostkami: dis- i re-,
budowa zdań w stronie biernej w czasach: Present simple, Past simple i Future simple,
wskazywanie kierunku.

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze
słowa: łatwe, krótkie, pospolite (np.
super, interesting), internacjonalizmy.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie. Zadania na
rozumienie ze słuchu sprawiają mu dużą
trudność.

Rozumie w tekstach czytanych
i słuchanych słowa o wysokim stopniu
pospolitości, łatwości,
internacjonalizmy, wybrane zdania.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu czytanego
i komunikatów słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty czytane
i komunikaty słowne w zakresie
omawianych tematów. Poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie: p/f, dobieranie, ww.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami
na ocenę dostateczną: naśladuje,
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą
innych osób.

Uczeń:

uzyskuje i przekazuje informacje
na temat miejsca zamieszkania
oraz miejsca spędzania wakacji,
w tym obiektów historycznych,

reaguje na pytania dotyczące
zjawisk paranormalnych oraz
badań naukowych nad tymi
zjawiskami,

prosi o wskazanie kierunku
i wskazuje drogę,

pisze prosty przepis na
przygotowanie np. filiżanki kawy,

opisuje atrakcje turystyczne
w miejscu zamieszkania.

Wykazuje się umiejętnościami na
wyższym poziomie od wymaganych na
ocenę dostateczną, ale nie spełnia
wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność językową na
poziomie umożliwiającym dobrą
komunikację: przedstawia treści
w innej formie, charakteryzuje,
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje,
broni poglądów.

Uczeń:

wypowiada się na temat wad i zalet
zamieszkiwania w kurortach
nadmorskich, wyraża i uzasadnia
swoją opinię, określa preferencje,
reaguje na opinie innych osób,

przedstawia własną wizję ochrony
i udostępniania zabytkowych
jednostek pływających,

tworzy dialog, w którym pyta o
kierunek i/lub wskazuje drogę,
stosuje zamiennie wszystkie
poznane zwroty,

pisze raport z zajęć w terenie
dotyczących renowacji
historycznych obiektów -



atrakcyjnych z punktu widzenia
turysty,
wypowiada się na temat samotnego
żeglowania, wyraża swoją opinię i
ją uzasadnia.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 6 (ePanel)
NEXT MOVE 4, ROZDZIAŁ 7: FINAL FRONTIERS
OCENA

WIEDZA:
znajomość
środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony
zakres środków językowych,
w znacznym stopniu uniemożliwiający
realizację poleceń bez pomocy
nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych; głównie
środki językowe o wysokim stopniu
pospolitości i dotyczące bezpośrednio
jego osoby.

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje
Częściowo poprawnie stosuje poznane
poznane struktury gramatyczne
struktury gramatyczne w zadaniach
w zadaniach językowych. Popełnia liczne językowych i własnych wypowiedziach.
błędy.
1.
2.
3.
4.
5.
UMIEJĘTNOŚCI

Zna i stosuje większość poznanych
wyrazów oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o wysokim
stopniu pospolitości w wypowiedzi
występuje kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy
oraz zwroty (lista na str. 111).

W większości poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i własnych
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury
gramatyczne w zadaniach językowych
i własnych wypowiedziach.

Rozumie szczegółowo teksty czytane
i komunikaty słowne w zakresie
omawianych tematów. Poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie: p/f, dobieranie, ww.

przymiotniki opisujące miejsce i ich antonimy,
przestrzeń kosmiczna i wyrażenia związane z podróżami kosmicznymi,
astronomia,
zdania warunkowe pierwszego i drugiego stopnia,
pytania o podmiot oraz dopełnienie.

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze
słowa: łatwe, krótkie, pospolite (np.
super, interesting), internacjonalizmy.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie. Zadania na
rozumienie ze słuchu sprawiają mu dużą
trudność.

Rozumie w tekstach czytanych
i słuchanych słowa o wysokim stopniu
pospolitości, łatwości,
internacjonalizmy, wybrane zdania.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu czytanego
i komunikatów słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami
na ocenę dostateczną: naśladuje,
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą
innych osób.

Uczeń:

uzyskuje i przekazuje informacje
na temat odkryć geograficznych,

reaguje na pytania dotyczące
możliwości zamieszkania
w kosmosie,

Wykazuje się umiejętnościami na
Uczeń:
wyższym poziomie od wymaganych na 
tworzy prognozy na przyszłość,
ocenę dostateczną, ale nie spełnia
rozpatruje różne aspekty życia
wymagań na ocenę bardzo dobrą.
i pracy poza naszą planetą, wyraża
Zachowuje poprawność językową na
i uzasadnia swoją opinię, reaguje
poziomie umożliwiającym dobrą
na opinie innych osób,




ostrzega i reaguje na ostrzeżenia,
stosuje wybrane zwroty, np. Make
sure you don’t …,
pisze notatkę do listu
aplikacyjnego, opisuje swoje
umiejętności, charakter,
doświadczenie, oraz oczekiwania.

komunikację: przedstawia treści
w innej formie, charakteryzuje,
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje,
broni poglądów.







tworzy dialog, w którym
w sytuacjach typowych ostrzega
przed skutkami podjętych działań,
stosuje wszystkie poznane zwrotu,
pisze list aplikacyjny do programu
osadnictwa poza naszym układem
słonecznym, uzasadnia swoją
decyzję i przedstawia siebie jako
kandydata spełniającego wszystkie
wymagania,
pisze artykuł na temat skutków
zderzenia wybranej asteroidy
z Ziemią.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 7 (ePanel)
NEXT MOVE 4, ROZDZIAŁ 8: SPIES
OCENA

WIEDZA:
znajomość
środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony
zakres środków językowych,
w znacznym stopniu uniemożliwiający
realizację poleceń bez pomocy
nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych; głównie
środki językowe o wysokim stopniu
pospolitości i dotyczące bezpośrednio
jego osoby.

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje
Częściowo poprawnie stosuje poznane
poznane struktury gramatyczne
struktury gramatyczne w zadaniach
w zadaniach językowych. Popełnia liczne językowych i własnych wypowiedziach.
błędy.
1.
2.
3.
4.
5.
UMIEJĘTNOŚCI

Zna i stosuje większość poznanych
wyrazów oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o wysokim
stopniu pospolitości w wypowiedzi
występuje kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy
oraz zwroty (lista na str. 111).

W większości poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych i własnych
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury
gramatyczne w zadaniach językowych
i własnych wypowiedziach.

wyrażenia opisujące działalność szpiega oraz prywatnego detektywa,
narzędzia inwigilacji,
przymiotniki opisujące charakter i ich antonimy z przedrostkami: dis-, im-, in-, un-,
budowa zdań w czasie Past perfect,
zdania warunkowe trzeciego typu.

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze
słowa: łatwe, krótkie, pospolite (np.
super, interesting), internacjonalizmy.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie. Zadania na
rozumienie ze słuchu sprawiają mu dużą

Rozumie w tekstach czytanych
i słuchanych słowa o wysokim stopniu
pospolitości, łatwości,
internacjonalizmy, wybrane zdania.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie większość tekstu czytanego
i komunikatów słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty czytane
i komunikaty słowne w zakresie
omawianych tematów. Poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie: p/f, dobieranie, ww.

trudność.
Z pomocą nauczyciela wykazuje się w
Uczeń:
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
uzyskuje i przekazuje informacje
ocenę dostateczną: naśladuje,
o zawodzie szpiega i/lub
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą
prywatnego detektywa; wyraża
innych osób.
opinię o tych zawodach,

uzyskuje i przekazuje informacje
o łamaniu prawa w sytuacjach
życiowych, wyraża opinie, pyta o
opinię innych osób,

pyta o monitoring w szkole
i odpowiada na pytania innych
osób o monitoring, wyraża swoją
opinię,

udziela wyjaśnień, przeprasza,
przyjmuje przeprosiny,

wyraża opinię na temat
monitoringu w klasach, formułuje
argumenty popierające opinię.

Wykazuje się umiejętnościami na
wyższym poziomie od wymaganych na
ocenę dostateczną, ale nie spełnia
wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność językową na
poziomie umożliwiającym dobrą
komunikację: przedstawia treści
w innej formie, charakteryzuje,
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje,
broni poglądów.

Uczeń:

wypowiada się na temat literatury
szpiegowskiej, wyraża swoją opinię
i ją uzasadnia,

opisuje swoje doświadczenia
życiowe dotyczące łamania prawa,
wyraża swoją opinię i ją uzasadnia,

wypowiada się na temat
monitoringu w szkole oraz innych
sposobów inwigilacji i ingerencji
w prywatność człowieka, wyraża
swoją opinię i ją uzasadnia,

tworzy dialogi w typowych
sytuacjach życia codziennego
związanych z naruszaniem
prywatności: uzasadnia potrzebę
ingerencji, wykazuje zrozumienie
tematu, przeprasza, przyjmuje
przeprosiny,

pisze rozprawkę opiniującą na
temat instalacji monitoringu
w klasach.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 8 (ePanel)
NEXT MOVE 4, ROZDZIAŁ 9: CELEBRATE!
OCENA

WIEDZA:
znajomość
środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony
zakres środków językowych,
w znacznym stopniu uniemożliwiający
realizację poleceń bez pomocy
nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych; głównie
środki językowe o wysokim stopniu
pospolitości i dotyczące bezpośrednio
jego osoby.

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje
Częściowo poprawnie stosuje poznane
poznane struktury gramatyczne
struktury gramatyczne w zadaniach
w zadaniach językowych. Popełnia liczne językowych i własnych wypowiedziach.
błędy.
1.

wyrażenia związane z przyjęciami,

Zna i stosuje większość poznanych
wyrazów oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o wysokim
stopniu pospolitości w wypowiedzi
występuje kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy
oraz zwroty (lista na str. 111).

W większości poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych i własnych
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury
gramatyczne w zadaniach językowych
i własnych wypowiedziach.

2.
3.
4.
UMIEJĘTNOŚCI

wyrażenia związane z rytuałami przechodzenia w dorosłość,
konstrukcje w mowie zależnej,
czasowniki raportujące.

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze
słowa: łatwe, krótkie, pospolite,
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu
dużą trudność.

Rozumie w tekstach czytanych
i słuchanych słowa o wysokim stopniu
pospolitości, łatwości,
internacjonalizmy, wybrane zdania.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w
Uczeń:
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
uzyskuje i przekazuje informacje
ocenę dostateczną: naśladuje,
na temat różnego rodzaju przyjęć,
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą
wyraża opinię, określa
innych osób.
preferencje,

wydaje i reaguje na polecenia,

uzyskuje i przekazuje informacje
na temat tradycji dotyczących
wchodzenia w dorosłość,

pisze list w odpowiedzi na opisany
problem, sugeruje rozwiązanie,
udziela rad.

Rozumie większość tekstu czytanego
i komunikatów słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty czytane
i komunikaty słowne w zakresie
omawianych tematów. Poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie: p/f, dobieranie, ww.

Wykazuje się umiejętnościami na
wyższym poziomie od wymaganych na
ocenę dostateczną, ale nie spełnia
wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność językową na
poziomie umożliwiającym dobrą
komunikację: przedstawia treści
w innej formie, charakteryzuje,
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje,
broni poglądów.

Uczeń:

wypowiada się na temat wybranych
organizacji balów absolwenta,
wyraża opinię i ją uzasadnia

wypowiada się na temat tradycji
związanych z przechodzeniem w
dorosłość, wyraża opinię i ją
uzasadnia,

tworzy dialogi w sytuacjach
życiowych, uzyskuje i przekazuje
informacje dotyczące sytuacji,
sugeruje rozwiązania, przyjmuje
lub odrzuca propozycje rozwiązania
problemu,

przygotowuje prezentację na temat
wybranego władcy.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 9 (ePanel)
NEXT MOVE 4, CULTURE
OCENA

WIEDZA:
znajomość
środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony
zakres środków językowych,
w znacznym stopniu uniemożliwiający
realizację poleceń bez pomocy
nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych; głównie
środki językowe o wysokim stopniu
pospolitości i dotyczące bezpośrednio
jego osoby.

Zna i stosuje większość poznanych
wyrazów oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o wysokim
stopniu pospolitości w wypowiedzi
występuje kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy
oraz zwroty (str. 121–126).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje
poznane wcześniej struktury
gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje we
własnych wypowiedziach poznane
wcześniej struktury gramatyczne.

W większości poprawnie stosuje we
własnych wypowiedziach poznane
wcześniej struktury gramatyczne.
Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje we własnych
wypowiedziach poznane wcześniej
struktury gramatyczne.

1.
UMIEJĘTNOŚCI

nazwy świąt i festiwali.

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze
słowa: łatwe, krótkie, pospolite ,
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie.

Rozumie w czytanych tekstach
słowa o wysokim stopniu pospolitości,
łatwości, internacjonalizmy, wybrane
zdania. Częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie.

Rozumie większość tekstu czytanego
i komunikatów słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie.

Rozumie szczegółowo teksty czytane
i komunikaty słowne w zakresie
omawianych tematów. Poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie: p/f, dobieranie, ww.

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami
na ocenę dostateczną: naśladuje,
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą
innych osób.

Uczeń:

udziela i uzyskuje informacje na
temat polskich tradycji
dotyczących wigilii Wszystkich
Świętych,

uzyskuje i udziela informacje na
temat tradycji sylwestrowych w
Polsce,

uzyskuje i przekazuje informacje
dotyczące różnych kultur w
Polsce,

uzyskuje i przekazuje informacje
na temat Walentynek w Polsce,

uzyskuje i przekazuje informacje
na temat postaci historycznych w
Polsce,

uzyskuje i przekazuje informacje
o świętach i festiwalach w Polsce.

Wykazuje się umiejętnościami na
wyższym poziomie od wymaganych na
ocenę dostateczną, ale nie spełnia
wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność językową na
poziomie umożliwiającym dobrą
komunikację: przedstawia treści
w innej formie, charakteryzuje,
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje,
broni poglądów.

Uczeń:

pisze notatkę informacyjną
o polskich tradycjach dotyczących
wigilii Wszystkich Świętych,

pisze krótki tekst informacyjny o
polskich tradycjach sylwestrowych,

pisze krótki artykuł o świętach i
festiwalach mniejszości narodowych
i etnicznych w Polsce,

pisze krótki artykuł na temat
obchodów Dnia Zakochanych w
Polsce,

pisze artykuł o postaciach z polskiej
historii,

pisze artykuł o majowych świętach
w Polsce.

