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I. Zasady ogólne 
 
1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), który stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 
2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego  

i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. W tym celu na początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, której wyniki podlegają 
potem porównaniu z przeprowadzanymi diagnozami w trakcie cyklu. 
3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia. 
4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka niemieckiego. 
5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii 

ppp oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników placówki). 
6. Niezależnie od przyjętego w szkole systemu oceniania (np. punktowy, ocena opisowa, średnia ważona) ocenę roczną wyraża się w sześciostopniowej skali - od 1 do 6. 
7. Główną funkcją  oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 
wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić: 
a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia, 
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi, 
d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności, 
e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 
8.  Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WSO.  
9.  Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo 
wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób: 

a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia, 
b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności, 
c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu. 
10.  Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WSO. 
11.  Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie szkoły).  
12.  Szkoła może zdecydować (w Statucie), że oceny bieżące będą ocenami opisowymi. 
13.  Oceny opisowe powinna wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz rozwijaniem uzdolnień. 



 

 

 
W przypadku przyjęcia zasad oceny opisowej nauczyciel zamiast wystawienia stopnia (ocenianie bieżące) w skali 1–6 powinien uczniowi napisać informację zwrotną względem 
wykonanej przez niego pracy w formie komentarza. Można (nie trzeba) przyjąć zasadę obowiązującą w ocenianiu kształtującym i podawać oceny w formie informacji, w której: 
a) wyszczególniamy i doceniamy dobre elementy pracy ucznia, 
b) odnotowujemy to, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy (ze strony ucznia), 
c) wskazujemy w jaki sposób uczeń powinien pracę poprawić (ile, które ćwiczenia, na kiedy – możliwie dokładna informacja), 
d) wskazujemy w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 
 
Ocena opisowa ma pomagać uczniowi uczyć się, jest zatem zindywidualizowana i odnosi się do kryteriów oceniania podanych wcześniej uczniom, czyli do kryteriów dobrze wykonanej 
pracy. Stosując ocenianie opisowe w ocenianiu bieżącym , należy ustalić jak „opisy” zostaną w efekcie przełożone na oceny, bo oceny końcoworoczne ustala się w skali 1–6. Proponuję 
oceniać opisowo w trakcie zdobywania przez uczniów nowych umiejętności, ćwiczeń, pierwszych prób danej formy (np. pisania listu), bo tu komentarze, wskazówki pomogą uczniom 

poprawić swoje wyniki, natomiast za testy/sprawdziany/kartkówki stawiać oceny w skali 1–6, stosowanie takiego mieszanego sposobu oceniania spełni dwie funkcje: pomoże uczniowi 
uczyć się i ułatwi wystawienie nauczycielowi oceny końcoworocznej. 
Odradzam natomiast pisanie komentarzy, informacji obok ocen wyrażonych cyfrą. Są nieefektywne. 
 

 
II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
 
1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Im większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, którym są obarczone powszechnie 

stosowane testy nauczycielskie. 
2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – udział ucznia  

w zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace domowe.  
3. Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi. 
4. Każdą oceną można poprawić w trybie określonym w WSO. 
5. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie. 
6. Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe. 
7. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. 
8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze i brak zadania pisemnego jeden raz w semestrze. 
9. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega 
indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności). 
10. Ocena końcoworoczna zostaje ustalona zgodnie z WSO. 
 

 
III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

 



 
 

 

MY MATURA SUCCESS UPPER INTERMEDIATE 
 

1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ – B2, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA  
MY MATURA SUCCESS UPPER INTERMEDIATE 
 

 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI 

 
RECEPCJA PRODUKCJA 

INTERAKCJA 

 

UCZEŃ POSŁUGUJE SIĘ ZAKRESEM ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH POZWALAJĄCYCH MU NA REALIZACJĘ 

DZIAŁAŃ JĘZYKOWYCH  
W WYBRANYCH ASPEKTACH NASTĘPUJĄCYCH 

BLOKÓW TEMATYCZNYCH: 

 
CZŁOWIEK 

Dom 
Szkoła 
Praca 
Życie rodzinne i towarzyskie 
Żywienie 
Zakupy i usługi 
Podróżowanie i turystyka 
Kultura 
Sport 
Zdrowie 
Nauka i technika 
Świat przyrody 
Państwo i społeczeństwo 

Elementy wiedzy o krajach 
anglojęzycznych 

SŁUCHANIE: 
 
Uczeń rozumie główne myśli 
zawarte w jasnej, sformułowanej w 
standardowej odmianie języka 
wypowiedzi na znane mu tematy, typowe 

dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. 
Rozumie główne wątki wybranych 

programów radiowych i telewizyjnych 
traktujących o sprawach bieżących lub 

znajdujących się w kręgu zainteresowań 
ucznia. 
 
CZYTANIE: 
 
Uczeń czyta ze zrozumieniem  teksty 
składające się głównie ze słów najczęściej 

występujących, dotyczących życia 
codziennego. Rozumie  proste opisy 
wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w 

prywatnej korespondencji. 

 
MÓWIENIE: 
 
Uczeń łączy wyrażenia w prosty sposób, by 
opisywać przeżycia i zdarzenia, a także 
swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Krótko 
uzasadnia i objaśnia własne poglądy  

i plany. Relacjonuje wydarzenia oraz 
opowiada przebieg akcji książek czy 
filmów, opisując własne reakcje i 
wrażenia. 
 
PISANIE: 
 
Uczeń pisze krótkie i proste teksty na 
znane mu lub związane z jego 
zainteresowaniami tematy.  Pisze 
prywatne listy, opisując swoje przeżycia i 
wrażenia. 

MÓWIENIE:  
 
Uczeń radzi sobie w większości 
sytuacji typowych, w których można się 
znaleźć w czasie podróży po kraju lub 
regionie, gdzie mówi się danym językiem. 
Spontanicznie włącza się do rozmów 
na znane mu tematy prywatne lub 
dotyczące życia codziennego (np. 
rodziny, zainteresowań, nauki, pracy, 
podróżowania). 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia sformułowane w standardowej odmianie języka związane z życiem codziennym.  
Spontanicznie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych na znane tematy(dotyczące np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania) .Relacjonuje wydarzenia,  opisuje 
przeżycia, marzenia, ambicje. Krótko przedstawia i uzasadnia swoje opinie i poglądy. 

 
Opracowane na podstawie: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr 
 



 

 
 

 

 
 

 

Kryteria oceniania ogólne 
 

 POZIOM PODSTAWOWY 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

  NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

Wiadomości: 
środki językowe 
fonetyka 
ortografia 

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. 

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-gramatyczn
e 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 
leksykalno-gramatyczn
ych w trudniejszych 
zadaniach. 



 
 

Umiejętności  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. 

  Produkcja 
 •  wypowiedzi ucznia 

nie są płynne i są bardzo 
krótkie: wyrazy, 
pojedyncze zdania,  
w formie pisemnej  
dwa- trzy zdania, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje 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 
leksykalno-gramatyczne
,  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 

leksykalno-gramatyczny
ch, które nie zakłócają 

jednak komunikacji. 
 

 



 

 

MY MATURA SUCCESS UPPER INTERMEDIATE, ROZDZIAŁ 1: A fresh start 

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

Uczeń zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (lista na 
str.151-153). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

błędy. 

Uczeń częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

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

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

 związki wyrazowe: przymiotnik-rzeczownik, czasownik-rzeczownik, 
przymiotniki opisujące wygląd, ubrania, osobowość, charakter, 
nazwy akcesoriów i przymiotniki je opisujące, 
synonimy i antonimy, metafory, 
wyrażenia idiomatyczne, 
współczesne typy osobowościowe, 
budowa zdań w czasie Present Simple i Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, 
kolejność przymiotników w zdaniu. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Uczeń 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. 

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

Uczeń rozumie większość tekstu 
czytanego i komunikatów słownych na 
bazie poznanego słownictwa. 
W WIĘKSZOŚCI POPRAWNIE ROZWIĄZUJE 

ZADANIA NA CZYTANIE I SŁUCHANIE. 

Uczeń 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, uczeń wykazuje 
się w stopniu minimalnym 
umiejętnościami na ocenę dostateczną: 

UCZEŃ: 
PYTA I REAGUJE NA PYTANIE DOTYCZĄCE 

ZMIANY WIZERUNKU, WPŁYWU WYGLĄDU 

ZEWNĘTRZNEGO NA ŻYCIE CZŁOWIEKA 

 
Uczeń wykazuje się umiejętnościami 
na wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie spełnia 

UCZEŃ: 
AKTYWNIE UCZESTNICZY W DYSKUSJI NA 

TEMAT RADYKALNEJ ZMIANY WYGLĄDU 

ZEWNĘTRZNEGO, FORMUŁUJE ARGUMENTY 



 
 

naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania 
z pomocą innych osób. 
 

ORAZ OSOBOWOŚCI UŻYTKOWNIKÓW 

INTERNETU, 
udziela rad użytkownikom sieci, 
krótko wyraża swoje opinie, reaguje na 
opinie innych osób, 
przekazuje informacje na podstawie 
zdjęć oraz ilustracji, 
krótko opisuje wygląd osób, nazywa 

fryzury oraz akcesoria, 
podejmuje próbę napisania artykułu, 

krótko opisuje pracę wolontariuszy 
oraz cechy ich osobowości, praca nie 

spełnia wszystkich wymogów formy. 

wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację: przedstawia treści w 
innej formie, charakteryzuje, 
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, 
broni poglądów. 

ZA LUB PRZECIW TAKIM ZMIANOM, 
UZASADNIA SWOJĄ OPINIĘ, 

aktywnie uczestniczy w dyskusji na 
temat wpływu wyglądu na nasze życie, 

formułuje argumenty za lub przeciw 

obiegowym opiniom, konfrontuje swoje 
poglądy z innymi osobami, 
porównuje wygląd ludzi, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię, 
pisze artykuł na temat pracy 

wolontariuszy z elementami opisu 
postaci, w pełni realizuje wymagania 
dotyczące treści i formy. 

UCZEŃ ROZWIĄZUJE TEST NR 1 (MY MATURA SUCCESS TESTING AND EVALUATION PROGRAMME) 

MY MATURA SUCCESS UPPER INTERMEDIATE, ROZDZIAŁ 2: KNOW WHAT I MEAN? 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 
 

 
DOSTATECZNA 
 

 
DOBRA 
 

 

 
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI 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. 

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

UCZEŃ 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 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Uczeń częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

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

 WYRAŻENIA DOTYCZĄCE LUDZI, UCZUĆ I EMOCJI, 
czasowniki złożone i ich związki, 
komunikacja werbalna i niewerbalna, 
przysłowia, sentencje, 
budowa zdań w czasie Future Continuous i Future Perfect oraz konstrukcję to be going to …, 

przedrostki, 



 

konstrukcje  z would prefer i would rather. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

 

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

Uczeń rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 

pospolitości, łatwości, 

internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

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

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

 

Uczeń: 
reaguje na pytania dotyczące użycia 

komputerów, telefonów 
komórkowych i Internetu, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża opinię,  

reaguje na pytania dotyczące 
przyszłości wykorzystania języka 

angielskiego do komunikacji na 
świecie, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża opinię,  
przekazuje i uzyskuje informacje na 
temat odrabiania lekcji, 
uzyskuje i przekazuje informacje na 
temat uczuć i emocji w życiu 
codziennym oraz mowy ciała 

odzwierciedlającej te emocje, 
uzyskuje i przekazuje informacje na 
temat wpływu komunikacji 

elektronicznej na język, wyraża swoją 
opinię, 
odgrywa prostą i krótką rozmowę w 
sklepie, wciela się w rolę klienta lub 
pracownika z działu sprzedaży, 

uzyskuje lub przekazuje informacje 
dotyczące różnych spektakli 

teatralnych, 
przekazuje informacje na podstawie 
ilustracji i zdjęć. 

Uczeń 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 rozwiązuje TEST NR 2 (My Matura Success Testing and Evaluation Programme) 

 

MY MATURA SUCCESS UPPER INTERMEDIATE, ROZDZIAŁ 3: Everybody changes 



 

 

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

Uczeń zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (lista na 
str.155-156). 

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

Uczeń częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach 

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

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

 związki wyrazowe odnoszące się do nawyków teraźniejszych i przeszłych, 
dysfunkcje, 
wyrażenia związane z przezwyciężaniem niepełnosprawności i odniesieniem sukcesu, 
wyrażenia idiomatyczne odnoszące się do zmian, 
okresy życia, związki czasownika change z wyrażeniami rzeczownikowymi, 
konstrukcje wzmacniające opinię z: what … oraz it …,  
budowa zdań z : will, would, used to, 
przedimki: zerowy, nieokreślone, określone. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Uczeń 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. 

Uczeń rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 

pospolitości, łatwości, 

internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Uczeń rozumie większość tekstu 
czytanego  
i komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

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

 

Uczeń: 
krótko relacjonuje zmianę miejsca 

zamieszkania, opisuje nowych 
sąsiadów, zadaje proste pytania 
na ten temat, 

uzyskuje i przekazuje informacje na 
temat drogi do sukcesu i przeszkód w 

jego osiąganiu, 

 
Uczeń 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 

Uczeń: 
wypowiada się na temat przeprowadzki, 

sąsiadów oraz zmian w życiu 
spowodowanych zmianą miejsca 
zamieszkania, wyraża opinie i ją 
uzasadnia, zgadza się lub nie z 
opinią innych osób, wyraża swoje 
emocje, 



 

wyraża opinię o wpływie innych osób 

na kształtowanie osobowości, 
prostymi zdaniami opisuje zdjęcia, 
pisze krótki tekst o życiu przeciętnej 

rodziny w Polsce, 
w dialogu uzyskuje i przekazuje 
informacje na temat akcji 
charytatywnej. 

innej formie, charakteryzuje, 
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, 

broni poglądów. 

aktywnie uczestniczy w dyskusji na 
temat przezwyciężania 

niepełnosprawności, wysuwa argumenty 
za i przeciw sformułowanej tezie, 

zgadza się lub nie z opinią innych osób; 

uzyskuje i przekazuje informacje na 
temat udogodnień dla 
niepełnosprawnych w swoim 

środowisku, 
w dyskusji wypowiada się na temat roli 

wzorców w kształtowaniu osobowości 
dzieci i młodzieży, formułuje 

argumenty, zgadza się lub nie z opinią 
innych osób, 
szczegółowo opisuje zdjęcie, dokonuje 
interpretacji oraz wyczerpująco 

odpowiada na pytania, 
wypowiada się na temat etapów życia 

człowieka i jego różnych aspektów, 
wyraża opinie i ją uzasadnia, reaguje na 

opinie innych osób, 
w dialogu prowadzi dyskusję na temat 

akcji charytatywnej, przedstawia 
pomysły, sugeruje rozwiązania, 
negocjuje wybór najlepszej opcji. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 3 (My Matura Success Testing and Evaluation Programme) 

MY MATURA SUCCESS UPPER INTERMEDIATE, ROZDZIAŁ 4: Inspiration 

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

Uczeń zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (lista na 
str.157-158). 



 

 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

błędy. 

Uczeń częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach.  

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

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

 cechy charakteru, uczucia i emocje, 
typy inteligencji, 
wyrażenia związane z tworzeniem kultury, 
budowa zdań w czasie Past Perfect i Past Perfect Continuous,   
konstrukcje z imiesłowem czynnym i biernym, 
zwroty typowe dla prezentacji, 
zwroty do wyrażania dramatyzmu w opowiadaniu. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Uczeń 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. 

Uczeń rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, 

internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

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

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

 

Uczeń: 
krótko opisuje osobę wyjątkowo 

utalentowaną, formułuje prostą 
definicję geniuszu,  

przekazuje informacje na temat 
własnego typu inteligencji, uzyskuje 
informacje od innych osób, 
krótko opisuje znaną osobę w oparciu o 
zdjęcie, 
w prostych zdaniach wypowiada się na 
temat osoby, która w znaczący sposób 
wpłynęła na jego życie, i/lub 

wypowiada się na temat znanego 

muzyka, 
pisze krótkie opowiadanie na zadany 

temat, nie zawsze zachowuje logiczny 
ciąg wydarzeń i konsekwentny styl. 

Uczeń 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: 
w oparciu o przykłady formułuje 

definicję geniuszu, uzasadnia swoją 
opinię, polemizuje z opinią innych 
osób, 

wypowiada się na temat typów 
inteligencji, wyraża opinię i ją uzasadnia, 
analizuje zdjęcie i na jego podstawie 
formułuje opinię na temat znanej osoby, 

spekuluje na temat jej życia, 
szczegółowo opisuje osobę, którą 
podziwia i która znacząco wpłynęła na 

jego życie, zachowuje odpowiednią 
formę i styl, 
pisze opowiadanie, przedstawia w 
logicznym porządku wydarzenia 
prowadzące do wydarzenia głównego 

zasygnalizowanego w pierwszym 
zdaniu, w pełni realizuje wymagania 
dotyczące formy. 

 Uczeń rozwiązuje TEST NR 4 (My Matura Success Testing and Evaluation Programme) 



 

MY MATURA SUCCESS UPPER INTERMEDIATE, ROZDZIAŁ 5: Bad or good? 

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

UCZEŃ ZNA I STOSUJE WSZYSTKIE POZNANE 

WYRAZY ORAZ ZWROTY (LISTA NA STR. 
159-160). 

 UCZEŃ W NIEWIELKIM STOPNIU STOSUJE 

POZNANE STRUKTURY GRAMATYCZNE  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Uczeń częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

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

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych  
I WŁASNYCH WYPOWIEDZIACH. 

 ZDROWE I NIEZDROWE JEDZENIE ORAZ ZACHOWANIA, 
nawyki, uzależnienia, 
wyrażenia związane z uprawianiem sportu,  
wyrażenia związane z korzystaniem z Internetu, 

konstrukcje: czasownik + bezokolicznik (z to), czasownik + rzeczownik odczasownikowy (gerund), czasownik + bezokolicznik (bez to,)  
konstrukcje: be used to …, get used to …, used to …, 

czasowniki złożone. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Uczeń 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. 

Uczeń rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 

pospolitości, łatwości, 

internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

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

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

 

Uczeń: 
przekazuje informacje na temat 

trendów w modzie, wyraża opinię 
i  krótko ją uzasadnia, 

wypowiada się na temat zdrowego 

stylu życia, wyraża opinię i krótko ją 

Uczeń 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: 
uczestniczy w dyskusji na temat mody, 

przedstawia opinie i argumenty, 
komentuje wypowiedzi, zgadza się 
lub nie z opinią innych osób, 

aktywnie uczestniczy w dyskusji na 



 

 

uzasadnia, 
uzyskuje i przekazuje podstawowe 
informacje dotyczące czynnego udziału 

w sporcie, bicia rekordów i związanego 

z tym stresu, 
wypowiada się na temat korzystania z 

portali społecznościowych, wyraża 
swoją opinię i krótko ją uzasadnia, 
przekazuje i uzyskuje informacje na 
temat różnych uzależnień, 
krótko opisuje zdjęcia i ilustracje, 
reaguje na pytania, udziela informacji 
i wyjaśnień na temat sposobów uczenia 

się. 

komunikację: przedstawia treści w 

innej formie, charakteryzuje, 
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, 
broni poglądów. 

temat czynnego uprawiania sportu i 
dążenia do perfekcji, przedstawia opinie 

i argumenty, komentuje wypowiedzi, 
zgadza się lub nie z opinią innych osób, 
wypowiada się na temat portali 

społecznościowych jako alternatywnej 
formie relaksu, mówi o zagrożeniach z 
tym związanych, przedstawia opinie i 

argumenty, komentuje wypowiedzi, 
zgadza się lub nie z opinią innych osób, 
wypowiada się na temat różnych typów 

uzależnień, wyraża swoją opinię i ją 

uzasadnia, 
analizuje zdjęcia i ilustracje, formułuje 

hipotezy i opinie na ich podstawie, 
wypowiada się na temat stylu uczenia 
się, wyraża swoją opinie i ją uzasadnia. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 5 (My Matura Success Testing and Evaluation Programme) 

MY MATURA SUCCESS UPPER INTERMEDIATE, ROZDZIAŁ 6: Secrets ucovered 

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

Uczeń zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (lista na str. 
160-162). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

błędy. 

Uczeń częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

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

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

 wyrażenia związane z biblioteką i czytelnictwem, 
cechy charakteru, uczucia i emocje, 



 

wyrażenia przymiotnikowe opisujące treść książki, 
wyrażenia opisujące problemy etyczne, 
budowa zdań warunkowych z when, unless, as soon as, 
czasowniki modalne: must, ought to, should, be able to, could, might, 

wyra؟enia typowe dla listu formalnego.  

 
UMIEJĘTNOŚCI 

UCZEŃ 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. 

UCZEŃ ROZUMIE W TEKSTACH CZYTANYCH  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 

pospolitości, łatwości, 

internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

UCZEŃ ROZUMIE WIĘKSZOŚĆ TEKSTU 

CZYTANEGO I KOMUNIKATÓW SŁOWNYCH NA 

BAZIE POZNANEGO SŁOWNICTWA. 
W większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

UCZEŃ 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, UCZEŃ WYKAZUJE 

SIĘ W STOPNIU MINIMALNYM UMIEJĘTNOŚCIAMI 

NA OCENĘ DOSTATECZNĄ: NAŚLADUJE, 
ODCZYTUJE, WYKONUJE ZADANIA Z POMOCĄ 

INNYCH OSÓB. 

 

UCZEŃ: 
UZYSKUJE I UDZIELA INFORMACJI NA TEMAT 

OCZEKIWANYCH CECH OSOBOWOŚCI I 

UMIEJĘTNOŚCI AGENTA DO ZADAŃ 

SPECJALNYCH, 
uzyskuje i przekazuje informacje na 
temat dokonywania wyboru książek do 

czytania, przedstawia kryteria wyboru 
lektury, 
krótko opisuje zdjęcia i ilustracje, 
formułuje opinię na ich podstawie, 
przedstawia informacje na temat 
różnego podejścia ludzi do zachowania 
tajemnicy, formułuje krótką opinię, 
pisze list z elementami recenzji do 
redakcji magazynu młodzieżowego, 
stosuje podstawowe środki językowe, 
nie zachowuje wymagań formalnych. 

UCZEŃ 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: 
ODGRYWA ROLĘ CZŁONKA GRUPY SPECJALNEJ, 

PRZEDSTAWIA PLANY, ARGUMENTY, 
OPINIE, REAGUJE NA WYPOWIEDZI 

INNYCH OSÓB, NEGOCJUJE OSTATECZNY 

PLAN AKCJI, 
wypowiada się na temat przyszłości 

czytelnictwa, przedstawia opinie i 
argumenty, komentuje wypowiedzi, 
zgadza się lub nie z opinią innych osób, 
uczestniczy w dyskusji na temat 
bohaterstwa i udzielania pomocy w 
sytuacjach zagrożenia, przedstawia 

opinie i argumenty, komentuje 
wypowiedzi, zgadza się lub nie z opinią 
innych osób, 
wypowiada się na temat zachowania 

tajemnicy, przedstawia opinie i 
argumenty, komentuje obiegowe opinie, 
zgadza się lub nie z opinią innych osób, 
pisze list formalny z elementami 

recenzji do redakcji magazynu 
młodzieżowego, w pełni realizuje 
wymagania w zakresie treści i formy. 

UCZEŃ ROZWIĄZUJE TEST NR 6 (MY MATURA SUCCESS TESTING AND EVALUATION PROGRAMME) 

MY MATURA SUCCESS UPPER INTERMEDIATE, ROZDZIAŁ 7: PAGE, STAGE, SCREEN 



 

 

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

UCZEŃ ZNA I STOSUJE WSZYSTKIE POZNANE 

WYRAZY ORAZ ZWROTY (LISTA NA STR. 
163-164). 

 UCZEŃ W NIEWIELKIM STOPNIU STOSUJE 

POZNANE STRUKTURY GRAMATYCZNE  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Uczeń częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

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

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

 PRZYMIOTNIKI OPINIUJĄCE, UOGÓLNIENIA, 
artyści uliczni, sztuka uliczna, 
sztuki plastyczne: kierunki, gatunki, techniki, 
muzyka klasyczne: dzieła i wykonawcy, 
teatr i film: twórcy, miejsca, działania, 
wyrazy pochodne związane z osiąganiem sławy i sukcesu, 
budowa zdań w mowie zależnej. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

UCZEŃ 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. 

UCZEŃ ROZUMIE W TEKSTACH CZYTANYCH  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, 

internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

UCZEŃ ROZUMIE WIĘKSZOŚĆ TEKSTU 

CZYTANEGO I KOMUNIKATÓW SŁOWNYCH NA 

BAZIE POZNANEGO SŁOWNICTWA. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

UCZEŃ 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, UCZEŃ WYKAZUJE 

SIĘ W STOPNIU MINIMALNYM UMIEJĘTNOŚCIAMI 

NA OCENĘ DOSTATECZNĄ: NAŚLADUJE, 
ODCZYTUJE, WYKONUJE ZADANIA Z POMOCĄ 

INNYCH OSÓB. 

 

UCZEŃ: 
UZYSKUJE I PRZEKAZUJE INFORMACJE 

DOTYCZĄCE ŻYCIA ZNANEGO PISARZA, 
tworzy zakończenia opowiadań do 

nagrania, 
pisze krótką notkę biograficzną, 
przekazuje informacje na temat 
artystów ulicznych i ich sztuki,  
przedstawień "na żywo", odbioru 

UCZEŃ 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, 

UCZEŃ: 
WYPOWIADA SIĘ NA TEMAT UDZIAŁU W KURSIE 

TWÓRCZEGO PISANIA, WYRAŻA OPINIĘ I 

JĄ UZASADNIA, 
pisze artykuł biograficzny o znanym 

pisarzu na podstawie przeprowadzonego 
wywiadu, 
uczestniczy w dyskusji na temat sztuki 
ulicznej oraz odbioru sztuki, wyraża 



 

bezpośredniego sztuki, wyraża opinię i 

podejmuje próbę uzasadnienia, 
wypowiada się na temat sławy, wyraża 

opinię i ją uzasadnia, 
opisuje zdjęcia, dokonuje wyboru i 
krótko uzasadnia decyzję. 

broni poglądów. opinię i ją uzasadnia, reaguje na opinie 

innych osób, 
uczestniczy w dyskusji na temat 
związków między sławą a pieniędzmi, 

przedstawia opinie i argumenty, 
komentuje obiegowe opinie, zgadza się 
lub nie z opinią innych osób 
na podstawie zdjęcia wypowiada się na 

temat koncertu, który chciałby 
zobaczyć, wybiera jedną z propozycji i 

uzasadnia swój wybór, przedstawia 
powody odrzucenia pozostałych dwóch 

propozycji. 

UCZEŃ ROZWIĄZUJE TEST NR 7 (MY MATURA SUCCESS TESTING AND EVALUATION PROGRAMME) 

MY MATURA SUCCESS UPPER INTERMEDIATE, ROZDZIAŁ 8: HI - TECH 

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

UCZEŃ ZNA I STOSUJE WSZYSTKIE POZNANE 

WYRAZY ORAZ ZWROTY (LISTA NA STR. 
164-167). 

 UCZEŃ W NIEWIELKIM STOPNIU STOSUJE 

POZNANE STRUKTURY GRAMATYCZNE  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

błędy. 

Uczeń częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

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

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

 WYNALAZKI, URZĄDZENIA, 
wyrażenia opisujące zmiany statystyczne, 
synonimy, 
przymiotniki wzmacniające argumentację, 
rzeczowniki i przymiotniki złożone, 
budowa zdań w stronie biernej. 



 

 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

UCZEŃ 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. 

UCZEŃ ROZUMIE W TEKSTACH CZYTANYCH  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 

pospolitości, łatwości, 

internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

UCZEŃ ROZUMIE WIĘKSZOŚĆ TEKSTU 

CZYTANEGO I KOMUNIKATÓW SŁOWNYCH NA 

BAZIE POZNANEGO SŁOWNICTWA. 
W większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

UCZEŃ 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, UCZEŃ WYKAZUJE 

SIĘ W STOPNIU MINIMALNYM UMIEJĘTNOŚCIAMI 

NA OCENĘ DOSTATECZNĄ: NAŚLADUJE, 
ODCZYTUJE, WYKONUJE ZADANIA Z POMOCĄ 

INNYCH OSÓB. 

 

UCZEŃ: 
OPISUJE RÓŻNE RODZAJE URZĄDZEŃ 

TECHNICZNYCH WYKORZYSTYWANYCH W 

DOMU, WYRAŻA OPINIE NA ICH TEMAT, 
krótko wypowiada się na temat 
bohatera tekstu i jego działalności na 

rzecz społeczności lokalnej, 
przekazuje i uzyskuje informacje na 
temat korzystania z Internetu oraz 
sposobu komunikowania się z 

przyjaciółmi, wyrażą opinię, 
przekazuje informacje o nowych 
technologiach oraz reaguje na 
informacje i wyjaśnienia rozmówcy, 

przedstawia opinię, zgadza się lub nie z 
rozmówcą, 
pisze rozprawkę argumentatywną na 
temat komunikacji między ludźmi w 

dobie internetu, nie zawsze trafnie 
formułuje tezę i argumenty.  

UCZEŃ 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 WYNALAZKÓW I ICH 

PRZYDATNOŚCI W ŻYCIU CODZIENNYM, 
WYRAŻĄ OPINIE I JE UZASADNIA, 

szczegółowo przedstawia działalność 
bohatera tekstu, formułuje hipotezy na 

temat motywu działania na rzecz 
społeczności lokalnej, wyraża opinie i ją 

uzasadnia,  
analizuje dane statystyczne obrazujące 
korzystanie z internetu i telefonów 

komórkowych, wyraża opinię i ją 

uzasadnia, polemizuje z opiniami innych 
osób,  
uczestniczy w dyskusji na temat 
przyjaźni i komunikowania się z 
przyjaciółmi, przedstawia opinie i 

argumenty, komentuje obiegowe opinie, 
zgadza się lub nie z opinią innych osób, 
przekazuje szczegółowe informacje o 

nowych technologiach oraz reaguje na 
informacje i wyjaśnienia rozmówcy, 

przedstawia opinię i ją uzasadnia, 
zgadza się lub nie z rozmówcą, 

negocjuje rozwiązania, 
pisze rozprawkę argumentatywną na 

temat komunikacji między ludźmi w 

dobie internetu, zachowuje poprawny 
styl i formę. 

UCZEŃ ROZWIĄZUJE TEST NR 8 (MY MATURA SUCCESS TESTING AND EVALUATION PROGRAMME) 

MY MATURA SUCCESS UPPER INTERMEDIATE, ROZDZIAŁ 9: NO REGRETS 

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

UCZEŃ ZNA I STOSUJE WSZYSTKIE POZNANE 

WYRAZY ORAZ ZWROTY (LISTA NA STR. 
167-168). 

 UCZEŃ W NIEWIELKIM STOPNIU STOSUJE 

POZNANE STRUKTURY GRAMATYCZNE  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

błędy. 

Uczeń częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

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

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

 RODZAJE PRZESTĘPSTW ORAZ WYRAŻENIA ZWIĄZANE Z POPEŁNIANIEM PRZESTĘPSTWA, 
wyrażenia czasownikowe związane z czasem i pieniędzmi, 
przestępstwa finansowe, 
budowa zdań warunkowych, konstrukcje mieszane, 
konstrukcje typu: … wish/If only …, should, could have, had better, 
wyrażanie żalu i niezadowolenia. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Uczeń 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. 

Uczeń rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 

pospolitości, łatwości, 

internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Uczeń rozumie większość tekstu 
czytanego i komunikatów słownych na 
bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

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

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

 

Uczeń: 
krótko opisuje doświadczenia życiowe 

swoje i innych osób, wyraża 
opinie na temat przyczyn 
niepowodzeń, 

streszcza artykuł, wyraża opinie na 

temat oszustów finansowych, 
przekazuje informacje na temat 
kradzieży roweru, wyraża prośby i 

sugestie, 
uzyskuje i przekazuje informacje na 
temat spraw i sytuacji, których ludzie 
żałują, wyraża opinię i ją uzasadnia, 
przekazuje krótkie informacje o 

Uczeń 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: 
szczegółowo opisuje doświadczenia 

życiowe; wypowiada się na temat 
przyczyn niepowodzeń, spekuluje 
na temat alternatywnych 
rozwiązań, uzasadnia swoją opinię, 

uczestniczy w dyskusji na temat 
defraudacji i wyłudzeń oraz reakcji 

społeczeństwa na oszustów i ich 
działalność, przedstawia opinie i 

argumenty, komentuje obiegowe opinie, 
zgadza się lub nie z opinią innych osób, 
w dialogu z kolegą reaguje na 

informacje, prośby i sugestie w sprawie 



 

 

przestępstwach najczęściej 

popełnianych w mieście, nie zawsze 

adekwatnie  reaguje na informacje i 
wyjaśnienia rozmówcy, przedstawia 

opinię i ją uzasadnia, zgadza się lub nie 
z rozmówcą. 

kradzieży, przedstawia argumenty, 

negocjuje rozwiązanie problemu, 
przekazuje informacje o przestępstwach 

najczęściej popełnianych w mieście oraz 
reaguje na informacje i wyjaśnienia 
rozmówcy, przedstawia opinię i ją 

uzasadnia, zgadza się lub nie z 
rozmówcą, negocjuje rozwiązania. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 9 (My Matura Success Testing and Evaluation Programme) 

MY MATURA SUCCESS UPPER INTERMEDIATE, ROZDZIAŁ 10: No place like home 

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

Uczeń zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (lista na str. 
168-170). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

błędy. 

Uczeń częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

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

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

 wyrażenia opisujące miejsca, 
przymiotniki opisujące ludzi i ich zachowania, 
przymiotniki opisujące cechy charakteru, uczucia i emocje, 
wyrażenia idiomatyczne, 
nowoczesne technologie w budownictwie, 
budowa zdania podrzędnie złożonego przydawkowego: zdania definiujące i niedefiniujące. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

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

Uczeń rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, 

internacjonalizmy, wybrane zdania. 

Uczeń rozumie większość tekstu 
czytanego  
i komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 

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



 

czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiają mu dużą trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

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

 

Uczeń: 
krótko wypowiada się na temat 

domów ekologicznych i wyraża 
swoją opinię, pobieżnie opisuje 
miejsca i domy, 

bardzo krótko wypowiada się na temat 

mieszkania w akademiku i/lub na 
temat wspólnego wynajmowania 
mieszkania przez grupę młodych ludzi i 
związanych z tym napięć, wyraża opinię 

i podejmuje próbę uzasadnienia, 
krótko opisuje zdjęcie i zachowanie 

ludzi na zdjęciu, odpowiada na 

pytania,  
wypowiada się na temat potencjalnych 

zmian w budownictwie mieszkaniowym 
i wyposażeniu domów, wyraża swoją 
opinię i  krótko ją uzasadnia, 
pisze artykuł do szkolnej gazetki na 
temat konieczności dostosowania 
szkoły do potrzeb przyszłych pokoleń, 

nie zawsze logicznie formułuje 

argumenty, nie zachowuje 
jednorodnego stylu. 

Uczeń 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: 
wyczerpująco wypowiada się na temat 

domów ekologicznych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
szczegółowo opisuje domy i ich 
lokalizację, 

aktywnie uczestniczy w dyskusji na 
temat mieszkania w akademiku i/lub 
zamieszkiwania we wspólnym 

mieszkaniu z innymi młodymi ludźmi, 
formułuje argumenty za i przeciw 
postawionej tezie, wyraża i uzasadnia 

swoje opinie oraz ich broni, zgadza się 
lub nie z argumentacją innych osób, 
uczestniczy w dyskusji na temat domów 
przyszłości, formułuje hipotezy, 

przedstawia opinie i argumenty, reaguje 
na argumenty innych osób, 
pisze artykuł na temat przystosowania 

budynków publicznych na potrzeby osób 
niepełnosprawnych, zachowuje 

poprawny styl i formę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 10 (My Matura Success Testing and Evaluation Programme) 

MY MATURA SUCCESS UPPER INTERMEDIATE, ROZDZIAŁ 11: Solve 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 

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

Uczeń zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz zwrotów, 
oprócz środków językowych o 
wysokim stopniu pospolitości w 

Uczeń zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (lista na str. 
170-171). 



 

 

bez pomocy nauczyciela lub kolegów. jego osoby. wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

błędy. 

Uczeń częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

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

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych  
i własnych wypowiedziach. 

 gry logiczne i szarady, tajemnice, 
słownictwo dotyczące przestępstwa i śledztwa policyjnego, 
uczucia i emocje, 
wyrażenia idiomatyczne, 
konstrukcje z formą przeszłą czasowników modalnych: needn’t have, didn’t need, 
nieosobowe struktury strony biernej: It + strona bierna + that; podmiot + strona bierna + bezokolicznik; podmiot + strona bierna +have + Past Participle. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Uczeń 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. 

Uczeń rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 

pospolitości, łatwości, 
internacjonalizmy, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Uczeń rozumie większość tekstu 
czytanego i komunikatów słownych na 

bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

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

Uczeń: 
krótko wypowiada się na temat gier 

logicznych, wyraża opinię i ją 
uzasadnia, 

krótko opisuje sytuację na ilustracji, 
odpowiada na pytania, wyraża opinię i 

ją uzasadnia, 
krótko przedstawia informacje o 
bohaterach tekstu, podejmuje próbę 

zmiany zakończenia, 
uzyskuje i przekazuje informacje na 
temat tajemniczych zdarzeń, 
wypowiada się na temat stresu 
egzaminacyjnego i problemów z 

pamięcią związanych ze stresem, 
wyraża opinię i krótko ją uzasadnia, 
krótko wypowiada się na temat 
rozmieszczenia gości przy stole, 
wyraża opinie i preferencje, uzasadnia 

swoje zdanie. 

Uczeń 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: 
wyczerpująco odpowiada na pytania 

dotyczące troski o wygląd 
zewnętrzny, stosuje wprowadzone 
wyrażenia, 

szczegółowo wypowiada się na temat 
gier logicznych, wyraża opinię i ją 

uzasadnia, 
szczegółowo analizuje sytuacje na 
zdjęciu i odpowiada na pytania, wyraża 
opinię i ją uzasadnia, wykorzystuje 

poznane środki językowe, 
bierze udział w dyskusji na temat 

osobowości bohaterów opowiadania oraz 
alternatywnych zakończeń historii 

porwania, wyraża opinię i ją uzasadnia, 
reaguje na wypowiedzi innych osób, 
bierze udział w dyskusji na temat 
tajemniczych istot i zdarzeń, wyraża 
opinię i ją uzasadnia, reaguje na 

wypowiedzi innych osób, 



 

bierze udział w dyskusji na temat stresu 

egzaminacyjnego, komentuje obiegowe 
opinie i uzasadnia swoje zdanie, reaguje 
na argumenty innych osób. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 11 (My Matura Success Testing and Evaluation Programme) 

MY MATURA SUCCESS UPPER INTERMEDIATE, ROZDZIAŁ 12: Media 2.0 

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

Uczeń zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (lista na str. 
172-173). 

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

Uczeń częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

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

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych  
i własnych wypowiedziach. 

 środki masowego przekazu, 
działy w gazetach i czasopismach, 
wyrażenia związane z produkcją filmową, 
kwantyfikatory ogólne, typu: all, whole, majority, 
wyrażania opinii, polemizowanie z opinią. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Uczeń 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. 

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

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

Uczeń 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, uczeń wykazuje 
się w stopniu minimalnym 
umiejętnościami na ocenę dostateczną: 

Uczeń: 
przekazuje i uzyskuje informacje na 

temat mediów oraz różnic 

Uczeń wykazuje się umiejętnościami 
na wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie spełnia 

Uczeń: 
bierze udział w dyskusji na temat 

mediów, wyraża opinię i uzasadnia 



 

 

naśladuje, odczytuje, wykonuje zadania 
z pomocą innych osób. 
 

pokoleniowych w sposobie 
korzystania z różnych typów 
mediów, wyraża swoją opinię i 
krótko ją uzasadnia, 

odgrywa rolę dziennikarza /czytelnika, 

uzyskuje i przekazuje informacje na 
temat gazet, wybiera najlepszą, 
wyraża opinię i ją uzasadnia, 
na podstawie zdjęć uczeń dokonuje 
porównania korzystania z mediów w 

przeszłości i obecnie, 
wypowiada się na temat filmów, 
wyraża opinie i preferencje, uzasadnia 

swój wybór, 
wypowiada się na temat blogów, 

wyraża swoją opinię i ją uzasadnia, 
pisze e-mail do redakcji w odpowiedzi 
na artykuł, nie zachowuje stylu 

formalnego. 

wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację: przedstawia treści w 
innej formie, charakteryzuje, 
hierarchizuje, wnioskuje, porządkuje, 
broni poglądów. 

swoje zdanie, reaguje na 
argumenty innych osób, 

wypowiada się na temat korzystania z 

różnych źródeł informacji, wybiera jedno 
rozwiązanie, a drugie odrzuca, 

uzasadnia swoją decyzję, 
bierze udział w dyskusji na temat 
oglądanych filmów oraz dopuszczenia do 

dystrybucji filmów z dużą ilością błędów 
produkcyjnych, wyraża opinię i ją 

uzasadnia, reaguje na argumenty 
innych osób, 
pisze e-mail z reklamacją, przekazuje 

wszystkie niezbędne informacje, 
zachowuje odpowiednią formę i styl, 

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

Uczeń zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 126–131). 

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

Uczeń częściowo poprawnie stosuje we 
własnych wypowiedziach poznane 
wcześniej struktury gramatyczne.  

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

Uczeń poprawnie stosuje we własnych 
wypowiedziach poznane wcześniej 
struktury gramatyczne. 

 TRADYCYJNE POTRAWY KUCHNI BRYTYJSKIEJ, 



 

przymiotniki opisujące jedzenie, 
etymologia nazw charakterystycznych dla kultury brytyjskiej. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

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

Uczeń rozumie w czytanych tekstach  
SŁOWA O WYSOKIM STOPNIU POSPOLITOŚCI, 
ŁATWOŚCI, INTERNACJONALIZMY, WYBRANE 

ZDANIA. CZĘŚCIOWO POPRAWNIE 

ROZWIĄZUJE ZADANIA NA CZYTANIE. 

Uczeń rozumie większość tekstu 
czytanego  
i komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W WIĘKSZOŚCI POPRAWNIE ROZWIĄZUJE 

ZADANIA NA CZYTANIE I SŁUCHANIE. 

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

UCZEŃ: 
WYPOWIADA SIĘ NA TEMAT TRENDÓW W 

MODZIE, WYRAŻA OPINIĘ I JĄ 

UZASADNIA, 
uzyskuje i przekazuje informacje na 
temat tradycji kulinarnych w Polsce, 
wypowiada się na temat dziwnych 
nazw i określeń w języku polskim. 

Uczeń 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: 
AKTYWNIE UCZESTNICZY W DYSKUSJI NA 

TEMAT MODY, PRZEDSTAWIA OPINIE I 

ARGUMENTY, KOMENTUJE WYPOWIEDZI, 
ZGADZA SIĘ LUB NIE Z OPINIĄ INNYCH 

OSÓB, 
wypowiada się na temat tradycyjnych 
polskich produktów kulinarnych i dań, 

wyraża opinie, reaguje na argumenty 
innych osób, 
bierze udział w dyskusji na temat 
etymologii zwrotów funkcjonujących w 
kulturze polskiej, wyraża opinię i ją 

uzasadnia, reaguje na argumenty 
innych osób. 

 
 


