
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego  
ZAKRES PODSTAWOWY (PODSTAWA PROGRAMOWA -WARIANT III.1.P.)

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Uczeń:

posługuje się podstawowym 
zasobem środków języko-
wych umożliwiającym reali-
zację pozostałych wymagań 
w zakresie tematów*:

1. człowiek

2. dom

3. edukacja

4. praca

5. życie prywatne

6. żywienie

7. zakupy i usługi

8. podróżowanie i turysty-

ka

9. kultura

10. sport

11. zdrowie

12. nauka i technika

13. świat przyrody

14. państwo i społeczeń-

stwo


posługuje się podstawowym 
zasobem środków języko-
wych umożliwiającym reali-
zację pozostałych wymagań 
w zakresie tematów*:

1. człowiek

2. dom

3. edukacja

4. praca

5. życie prywatne

6. żywienie

7. zakupy i usługi

8. podróżowanie i turysty-

ka

9. kultura

10. sport

11. zdrowie

12. nauka i technika

13. świat przyrody

14. państwo i społeczeń-

stwo

posługuje się dość bogatym 
zasobem środków języko-
wych umożliwiającym reali-
zację pozostałych wymagań 
w zakresie tematów*:

1. człowiek

2. dom

3. edukacja

4. praca

5. życie prywatne

6. żywienie

7. zakupy i usługi

8. podróżowanie i turysty-

ka

9. kultura

10. sport

11. zdrowie

12. nauka i technika

13. świat przyrody

14. państwo i społeczeń-

stwo

posługuje się dość bogatym 
zasobem środków języko-
wych umożliwiającym reali-
zację pozostałych wymagań 
w zakresie tematów*:

1. człowiek

2. dom

3. edukacja

4. praca

5. życie prywatne

6. żywienie

7. zakupy i usługi

8. podróżowanie i turysty-

ka

9. kultura

10. sport

11. zdrowie

12. nauka i technika

13. świat przyrody

14. państwo i społeczeń-

stwo

posługuje się bogatym za-
sobem środków językowych 
umożliwiającym realizację 
pozostałych wymagań w 
zakresie tematów*:

1. człowiek

2. dom

3. edukacja

4. praca

5. życie prywatne

6. żywienie

7. zakupy i usługi

8. podróżowanie i turysty-

ka

9. kultura

10. sport

11. zdrowie

12. nauka i technika

13. świat przyrody

14. państwo i społeczeń-

stwo

* dotyczy tematów zrealizowanych w danym półroczu/ roku szkolnym

	 1



Recepcja -  uczeń rozumie wypowiedzi ustne i pisemne:

reaguje na proste, typowe  
polecenia

reaguje na typowe polece-
nia, w standardowej odmia-
nie języka, w naturalnym 
tempie

reaguje na polecenia, w 
standardowej odmianie ję-
zyka, w naturalnym tempie

reaguje na polecenia reaguje na polecenia

określa główną myśl proste-
go tekstu w standardowej 
odmianie języka

określa główną myśl proste-
go tekstu w standardowej 
odmianie języka

określa główną myśl tekstu 
o umiarkowanym stopniu 
złożoności w standardowej 
odmianie języka, wypowia-
danego w naturalnym tem-
pie 

określa główną myśl tekstu 
o różnorodnej złożoności w 
standardowej odmianie ję-
zyka, wypowiadanego w 
naturalnym tempie 

określa główną myśl tekstu 
o różnorodnej złożoności i 
długości w standardowej 
odmianie języka, wypowia-
danego w naturalnym tem-
pie

wyszukuje określone infor-
macje w prostym tekście

wyszukuje określone infor-
macje w tekście artykuło-
wanym/pisanym w standar-
dowej odmianie języka

znajduje określone informa-
cje w tekście o umiarkowa-
nej złożoności

znajduje określone informa-
cje w tekście o różnorodnej 
złożoności

znajduje określone informa-
cje w tekście o różnorodnej 
złożoności i długości

rozpoznaje intencje nadaw-
cy/autora prostego, typo-
wego tekstu w standardowej 
odmianie języka

rozpoznaje intencje nadaw-
cy/autora typowego tekstu 
w standardowej odmianie 
języka

rozpoznaje intencje nadaw-
cy/autora tekstu o umiarko-
wanej złożoności w stan-
dardowej odmianie języka

rozpoznaje intencje nadaw-
cy/autora tekstu o różno-
rodnej złożoności, w stan-
dardowej odmianie języka

rozpoznaje intencje nadaw-
cy/autora tekstu o różno-
rodnej złożoności w różnych 
warunkach odbioru

układa informacje w okre-
ślonym porządku w prostym 
tekście wysłuchanym/ prze-
czytanym, np. wiadomości, 
komunikacie, instrukcji 

układa informacje w okre-
ślonym porządku w prostym 
tekście wysłuchanym/ prze-
czytanym, np. wiadomości, 
komunikacie, instrukcji, re-
lacji, emailu, liście, blogu, 
wpisie na forum 

układa informacje w okre-
ślonym porządku w tekście 
wysłuchanym/ przeczyta-
nym o umiarkowanym stop-
niu złożoności, np. wiado-
mości, komunikacie, in-
strukcji, relacji, emailu, li-
ście, blogu, wpisie na forum, 
wywiadzie, tekście narracyj-
nym

układa informacje w okre-
ślonym porządku w tekście 
wysłuchanym/ przeczyta-
nym o umiarkowanym stop-
niu złożoności, np. wiado-
mości, komunikacie, in-
strukcji, relacji, emailu, li-
ście, blogu, wpisie na forum, 
wywiadzie, tekście narracyj-
nym, tekście literackim, ar-
tykule, recenzji

układa informacje w okre-
ślonym porządku w tekście 
wysłuchanym/ przeczyta-
nym o umiarkowanym stop-
niu złożoności, np. wiado-
mości, komunikacie, in-
strukcji, relacji, emailu, li-
ście, blogu, wpisie na forum, 
wywiadzie, tekście narracyj-
nym, tekście literackim, ar-
tykule, recenzji dyskusji, 
prelekcji

rozpoznaje związki między 
częściami tekstu

wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedzi/ 
tekście

wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedzi/ 
tekście
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rozróżnia formalny i niefor-
malny styl wypowiedzi

rozróżnia formalny i niefor-
malny styl wypowiedzi

oddziela fakty od opinii w 
prostym tekście pisanym

oddziela fakty od opinii w 
tekście pisanym o umiarko-
wanym stopniu złożoności

oddziela fakty od opinii w 
tekście pisanym o różno-
rodnym stopniu złożoności

Produkcja - uczeń tworzy ustnie i pisemnie:

przedstawia, krótkim i pro-
stym językiem, ludzi, zwie-
rzęta, przedmioty, miejsca, 
zjawiska

opisuje, prostym językiem, 
ludzi, zwierzęta, przedmioty, 
miejsca, zjawiska

opisuje, w miarę płynnie, 
ludzi, zwierzęta, przedmioty, 
miejsca, zjawiska

opisuje, w miarę płynnie, 
spójnie i logicznie, ludzi, 
zwierzęta, przedmioty, miej-
sca, zjawiska

opisuje, płynnie, spójnie i 
logicznie, ludzi, zwierzęta, 
przedmioty, miejsca, zjawi-
ska

wymienia czynności i wyda-
rzenia z przeszłości i teraź-
niejszości

opowiada o czynnościach i 
wydarzeniach z przeszłości i 
teraźniejszości

opowiada w miarę płynnie o 
czynnościach i wydarzenia-
ch z przeszłości i teraźniej-
szości i opisuje doświad-
czenia swoje i innych

opowiada w miarę płynnie, 
spójnie i logicznie o czynno-
ściach i wydarzeniach z 
przeszłości i teraźniejszości i 
opisuje doświadczenia swo-
je i innych

opowiada płynnie, spójnie i 
logicznie o czynnościach i 
wydarzeniach z przeszłości i 
teraźniejszości i opisuje do-
świadczenia swoje i innych

wyraża pewność, przypusz-
czenie, wątpliwość dotyczą-
cą zdarzeń z przeszłości

wyraża pewność, przypusz-
czenie, wątpliwość dotyczą-
cą zdarzeń z przeszłości

wymienia upodobania opisuje upodobania, pro-
stym językiem

logicznie i spójnie opisuje 
upodobania, uczucia i emo-
cje

logicznie i spójnie, w miarę 
płynnie opisuje upodobania, 
uczucia i emocje

logicznie i spójnie, w miarę 
płynnie opisuje upodobania, 
uczucia i emocje

podaje zalety i wady różny-
ch rozwiązań

przedstawia zalety i wady 
różnych rozwiązań i proble-
mów 

przedstawia zalety i wady 
różnych rozwiązań i proble-
mów, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, poglądy i 
uczucia

logicznie i spójnie przedsta-
wia zalety i wady różnych 
rozwiązań i problemów oce-
niając je, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, poglądy i 
uczucia, odnosi się do po-
glądów innych

logicznie, spójnie i płynnie 
przedstawia zalety i wady 
różnych rozwiązań i proble-
mów oceniając je, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, po-
glądy i uczucia, odnosi się 
do poglądów innych

udziela prostych instrukcji udziela prostych instrukcji, 
wskazówek

udziela instrukcji, wskazó-
wek, ustala zasady

w miarę płynnie udziela in-
strukcji, wskazówek, ustala 
zasady

płynnie udziela instrukcji, 
wskazówek, ustala zasady

	 3



zna zasady konstruowania 
prostych użytkowych tek-
stów pisanych 

stosuje zasady konstruowa-
nia prostych użytkowych 
tekstów pisanych, niefor-
malnych i prostych formal-
nych, takich jak: notatka, 
wiadomość, zaproszenie, 
życzenia, SMS

stosuje zasady konstruowa-
nia użytkowych tekstów pi-
sanych, nieformalnych i pro-
stych formalnych, takich jak: 
notatka, wiadomość, zapro-
szenie, życzenia, SMS, ema-
il, historyjka, wpis na blogu, 
list prywatny 

stosuje zasady konstruowa-
nia użytkowych tekstów pi-
sanych, nieformalnych i pro-
stych formalnych, takich jak: 
notatka, wiadomość, zapro-
szenie, życzenia, SMS, ema-
il, historyjka, wpis na blogu, 
list prywatny, życiorys, CV, 
list motywacyjny 

stosuje zasady konstruowa-
nia użytkowych tekstów pi-
sanych, nieformalnych i pro-
stych formalnych, takich jak: 
notatka, wiadomość, zapro-
szenie, życzenia, SMS, ema-
il, historyjka, wpis na blogu, 
list prywatny, życiorys, CV, 
list motywacyjny 

Interakcja -  uczeń reaguje ustnie i pisemnie:

przedstawia siebie i innych, 
stosuje zwroty grzeczno-
ściowe

przedstawia, prostym języ-
kiem, siebie i innych, rozpo-
czyna i kończy rozmowę, w 
typowych sytuacjach, stosu-
je zwroty grzecznościowe

przedstawia siebie i innych, 
rozpoczyna i kończy roz-
mowę, w typowych sytu-
acjach, stosuje zwroty 
grzecznościowe

przedstawia siebie i innych, 
rozpoczyna i kończy roz-
mowę, w typowych, również 
w miarę złożonych sytuacja-
ch, stosuje zwroty grzecz-
nościowe

przedstawia siebie i innych, 
rozpoczyna i kończy roz-
mowę, w typowych, również 
w miarę złożonych sytuacja-
ch, stosuje zwroty grzecz-
nościowe

proponuje, przyjmuje i od-
rzuca propozycje, w typo-
wych sytuacjach

proponuje, przyjmuje i od-
rzuca propozycje, w typo-
wych sytuacjach

proponuje, przyjmuje i od-
rzuca propozycje, w typo-
wych sytuacjach, również w 
miarę złożonych

proponuje, przyjmuje i od-
rzuca propozycje, w typo-
wych sytuacjach, również w 
miarę złożonych, zachęca

proponuje, przyjmuje i od-
rzuca propozycje, w typo-
wych sytuacjach, również w 
miarę złożonych, zachęca

prowadzi i uczestniczy w 
prostych negocjacjach w 
sytuacjach życia codzienne-
go

prowadzi i uczestniczy w 
negocjacjach w sytuacjach 
życia codziennego

prowadzi i uczestniczy w 
negocjacjach w sytuacjach 
życia codziennego, w miarę 
złożonych

przekazuje informacje i wy-
jaśnienia w typowych sytu-
acjach

uzyskuje i przekazuje infor-
macje i wyjaśnienia w typo-
wych sytuacjach, pyta o 
opinie, zgadza się lub nie 
zgadza się z opiniami innych 

uzyskuje i przekazuje infor-
macje i wyjaśnienia w typo-
wych sytuacjach, pyta o 
opinie, zgadza się lub nie 
zgadza się z opiniami inny-
ch, wyraża wątpliwość

uzyskuje i przekazuje infor-
macje i wyjaśnienia w miarę 
złożonych sytuacjach, pyta 
o opinie, zgadza się lub nie 
zgadza się z opiniami inny-
ch, wyraża wątpliwość

uzyskuje i przekazuje infor-
macje i wyjaśnienia w miarę 
złożonych sytuacjach, pyta 
o opinie, zgadza się lub nie 
zgadza się z opiniami inny-
ch, wyraża wątpliwość

pyta o upodobania pyta o upodobania, prefe-
rencje

pyta o upodobania, prefe-
rencje, intencje i pragnienia, 
uzasadnia swoje, wyraża 
uczucia

pyta o upodobania, prefe-
rencje, intencje i pragnienia, 
uzasadnia swoje, wyraża 
swoje uczucia i emocje

pyta o upodobania, prefe-
rencje, intencje i pragnienia, 
uzasadnia swoje, wyraża 
swoje uczucia i emocje, in-
tencje, pragnienia
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odpowiada na gratulacje, 
zaproszenia, w prostej for-
mie

składa i odpowiada na gra-
tulacje, zaproszenia, w pro-
stej formie

składa i odpowiada na gra-
tulacje, zaproszenia, również 
w miarę złożonych sytuacja-
ch, w typowych sytuacjach

składa i odpowiada na gra-
tulacje, zaproszenia, również 
w miarę złożonych sytuacja-
ch

składa i odpowiada na gra-
tulacje, zaproszenia, również 
w miarę złożonych sytuacja-
ch

prosi o radę w typowych 
sytuacjach

prosi o radę i udziela rady w 
typowych sytuacjach

prosi o radę i udziela rady, 
prosi o pozwolenie, udziela i 
odmawia pozwolenia, w ty-
powych sytuacjach

prosi o radę i udziela rady, 
prosi o pozwolenie, udziela i 
odmawia pozwolenia, rów-
nież w miarę złożonych sy-
tuacjach

prosi o radę i udziela rady, 
prosi o pozwolenie, udziela i 
odmawia pozwolenia, w 
miarę złożonych sytuacjach

wyraża typową prośbę, 
zgodę lub odmowę

wyraża typową prośbę, 
zgodę lub odmowę, pyta o 
pozwolenie, udziela/ odma-
wia pozwolenia w typowych 
sytuacjach

wyraża prośbę, zgodę lub 
odmowę, również w miarę 
złożonych sytuacjach, pyta 
o pozwolenie, udziela/ od-
mawia pozwolenia

wyraża prośbę, zgodę lub 
odmowę, również w miarę 
złożonych sytuacjach, pyta 
o pozwolenie, udziela/ od-
mawia pozwolenia

wyraża prośbę, zgodę lub 
odmowę, w miarę złożonych 
sytuacjach, pyta o pozwole-
nie, udziela/ odmawia po-
zwolenia

podaje proste instrukcje wyraża proste instrukcje, 
typowe nakazy i zakazy

wyraża typowe instrukcje, 
nakazy i zakazy, również w 
miarę złożonych sytuacjach

wyraża typowe instrukcje, 
nakazy i zakazy, również w 
miarę złożonych sytuacjach, 
ostrzega

wyraża typowe instrukcje, 
nakazy i zakazy, w miarę 
złożonych sytuacjach, 
ostrzega

Przetwarzanie - uczeń przekazuje informacje ustnie lub pisemnie: 

przedstawia w języku an-
gielskim informacje zawarte 
w wykresach, symbolach

wyjaśnia w języku angiel-
skim informacje zawarte w 
wykresach, symbolach, ma-
pach

opisuje i wyjaśnia w języku 
angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych i audiowizualnych

analizuje i interpretuje w ję-
zyku angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizu-
alnych i audiowizualnych

analizuje i interpretuje i roz-
wija w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych i audiowi-
zualnych

przekazuje w języku polskim 
główne informacje sformu-
łowane w języku angielskim

wyjaśnia w języku polskim 
informacje sformułowane w 
języku angielskim

wyjaśnia i streszcza w języ-
ku angielskim usłyszany/ 
przeczytany tekst w języku 
angielskim

wyjaśnia, streszcza w języku 
angielskim i tłumaczy na ję-
zyk polski tekst usłyszany/
przeczytany w języku an-
gielskim

wyjaśnia, streszcza w języku 
angielskim i tłumaczy na ję-
zyk polski tekst usłyszany/
przeczytany w języku an-
gielskim

przygotowuje w grupie ma-
teriał do prezentacji publicz-
nej

przygotowuje w grupie i/lub 
samodzielnie materiał do 
prezentacji publicznej

prezentuje w języku angiel-
skim w grupie wcześniej 
przygotowany materiał

prezentuje samodzielnie i 
wyjaśnia w języku angiel-
skim wcześniej przygotowa-
ny materiał w grupie

prezentuje samodzielnie i 
wyjaśnia w języku angiel-
skim wcześniej przygotowa-
ny materiał
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Umiejętności pozajęzykowe - uczeń:

posiada podstawową wie-
dzę o krajach anglojęzycz-
nych

posiada podstawową wie-
dzę o krajach anglojęzycz-
nych, społeczeństwach i 
kulturach społeczności an-
glojęzycznych

posiada podstawową wie-
dzę o krajach anglojęzycz-
nych, społeczeństwach i 
kulturach społeczności an-
glojęzycznych, potrafi okre-
ślić związki między kulturą 
własną i obcą

posiada podstawową wie-
dzę o krajach anglojęzycz-
nych, społeczeństwach i 
kulturach społeczności an-
glojęzycznych, potrafi wyja-
śnić związki między kulturą 
własną i obcą

posiada podstawową wie-
dzę o krajach anglojęzycz-
nych, społeczeństwach i 
kulturach społeczności an-
glojęzycznych, potrafi wyja-
śnić związki między kulturą 
własną i obcą, posiada 
wrażliwość międzykulturową 

dokonuje samooceny dokonuje samooceny, wyko-
rzystuje techniki samodziel-
nej pracy nad językiem, 
współdziała w grupie

dokonuje samooceny, wyko-
rzystuje techniki samodziel-
nej pracy, stosuje strategie 
komunikacyjne korzysta ze 
źródeł informacji w języku 
angielskim, współdziała w 
grupie

dokonuje samooceny, wyko-
rzystuje techniki samodziel-
nej pracy, stosuje strategie 
komunikacyjne i kompensa-
cyjne, korzysta ze źródeł 
informacji w języku angiel-
skim, współdziała w grupie

dokonuje samooceny, wyko-
rzystuje techniki samodziel-
nej pracy, stosuje strategie 
komunikacyjne i kompensa-
cyjne, korzysta z różnych 
źródeł informacji w języku 
angielskim, współdziała w 
grupie, korzysta z tekstów 
kultury w języku angielskim

wykorzystuje świadomość  
podobieństw i różnic między 
językami w nauce języka 
angielskiego
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