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PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
do podręcznika Next Move 4 

 
I. Zasady ogólne  
II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
 
 
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 angielskiego. 
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 

 

 

 
 

 
  



 

NEXT MOVE 4 
 

1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ – B1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 4 
 

 

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 
 Zakupy i usługi 
 Podróżowanie i turystyka 
 Kultura 
 Sport 
 Zdrowie 
 Nauka i technika 
 Świat przyrody 
 Życie społeczne 
 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 jego 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 POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIANIA 
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-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 
leksykalno-
gramatycznych w 
trudniejszych zadaniach. 

Uczeń: 
• zna większość 
wprowadzonych słów i 

wyrażeń, 
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń: 
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa i 

wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje  
i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

Uczeń spełnia kryteria na 
ocenę bardzo dobrą oraz 
wykazuje się wiedzą  

i umiejętnościami 
wykraczającymi ponad te 
kryteria. 

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. 

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. 



 

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 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-
gramatycznych, 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 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. 

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.4-9). 

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

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

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. 

1. czynności życia codziennego, 
2. zainteresowania,  
3. wygląd zewnętrzny,  
4. cechy charakteru,  
5. liczebniki - określanie czasu, 
6. czynności czasu wolnego, 
7. przymiotniki wyrażające uczucia, 
8. odmiana czasowników to be, have got, 
9. budowa zdań w czasie Present simple, Present continuous i Past simple, 
10. stopniowanie przymiotników, 
11. zaimki oraz przymiotniki dzierżawcze, 
12. zaimki względne i nieokreślone, 
13. pytania o wygląd i charakter oraz zainteresowania. 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

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. 

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: 
 w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie ze 
zrozumieniem i słuchanie, 

 pyta i reaguje na pytanie o 
wygląd, charakter, 
zainteresowania, codzienne 
czynności oraz czas wolny, 

 przekazuje informacje na 
podstawie ilustracji. 

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: 
 udziela informacji o sobie, 

uzyskuje i udziela informacji o i 
innych osobach, 

 porównuje życie ludzi, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię, 

 opisuje członków rodziny. 

NEXT MOVE 4, ROZDZIAŁ 1: DIFFERENT LIVES 

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 

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). 

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

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach 

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. 

 1. rzeczowniki złożone określające: zawody, środki transportu,  
szkołę, budynki, 

2. przymiotniki opisujące miejsce z: so, such, really, 
3. pszczelarstwo i życie pszczół, 
4. budowa zdań w czasie Past simple i Past continuous,  
5. konstrukcje z formą  used to …, 
6. wybrane czasowniki frazowe, akcent wyrazowy. 

UMIEJĘTNOŚCI 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. 

 Uczeń:  Uczeń: 



 

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

 reaguje na pytania dotyczące 
życia nastolatków w innych 
krajach, 

 reaguje na pytania dotyczące 
wydarzeń z przeszłości oraz 
przeszłych nawyków,  

 wyraża opinię na temat domu i 
miejsca zamieszkania oraz książki 
lub filmu, 

 pisze kilkuzdaniową wypowiedź o 
niezwykłym wydarzeniu z 
przeszłości. 

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. 

 uzyskuje i przekazuje informacje na 
temat życia nastolatków, 
porównuje style życia w różnych 
krajach ze swoim, wyraża opinię 
i ją uzasadnia, 

 uzyskuje i przekazuje informacje na 
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 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. 

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). 

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

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach 

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. 

1. zawody i akcesoria związane z ich wykonywaniem, 
2. kraje i języki, 
3. malarstwo i literatura, twórcy i ich dzieła, 
4. związki wyrazowe z czasownikami: make, go, keep, 
5. określenia czasu, 
6. budowa zdań w czasie Present perfect, 
7. porównanie konstrukcji czasu przeszłego, 
8. tworzenia nazw zawodów przez dodanie przyrostków: -or, -er, -ist, 



 

9. przekazywanie i pytanie o najnowsze wiadomości: np. What’s up?, No way! 
10. akcent zdaniowy. 

UMIEJĘTNOŚCI 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: 
 reaguje na pytania dotyczące: 

uprawiania sportu, doświadczeń 
życiowych, zawodów i ich 
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 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. 

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). 

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

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

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

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



 

komunikacji. 

1. okazywanie emocji  
2. wyrażenia związane z mediami, 
3. zdrowie i działalność charytatywna, 
4. konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, 
5. budowa zdań w czasie Present perfect continuous, 
6. zasady tworzenie przymiotników przez dodanie przyrostków -ful, -ous, -y, 
7. spójniki i zwroty kontrastujące, 
8. zapraszanie,  np. Would you like to …. 

UMIEJĘTNOŚCI 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 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 

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

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

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



 

nauczyciela lub kolegów. jego osoby. występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

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

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

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. 

1. klęski żywiołowe, 

2. wyrażenia związane ze szkołą przetrwania, 
3. wynalazki, 
4. czasowniki modalne: can, could, must, mustn't, should, might, 
5. konstrukcja z have to ..., 
6. wyrażania umiejętności, możliwości, obowiązku, rady, zakazu,  
7. wyrażanie wątpliwości, np. Sorry, I don’t understand., 
8. czasowniki frazowe. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

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: 
 reaguje na pytania na temat klęsk 

żywiołowych oraz programów 
telewizyjnych dotyczących 
przetrwania, 

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

 udziela rady w sytuacjach 
życiowych, reaguje na rady 
innych. 

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. 

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). 

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

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

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. 

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

 
UMIEJĘTNOŚCI 

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: 
 przekazuje i uzyskuje informacje 

na temat wyboru miejsca praktyki 
zawodowej, 

 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. 

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: 
 uzyskuje i przekazuje informacje 

o doświadczeniach życiowych 
związanych z praktyką zawodową: 
rodzaj pracy, miejsce pracy, 
obowiązki, 

 wyraża opinię na temat różnych 

aspektów pracy zawodowej i ją 
uzasadnia, zgadza się lub nie 
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 

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. 

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). 

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

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

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. 

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

 
UMIEJĘTNOŚCI 

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, 

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, 



 

 pisze prosty przepis na 
przygotowanie np. filiżanki kawy, 

 opisuje atrakcje turystyczne 
w miejscu zamieszkania. 

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 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. 

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). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne 

w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych wypowiedziach. 

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. 

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

 
UMIEJĘTNOŚCI 

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 

Uczeń: 
 uzyskuje i przekazuje informacje 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 

Uczeń: 
 tworzy prognozy na przyszłość, 



 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

na temat odkryć geograficznych, 
 reaguje na pytania dotyczące 

możliwości zamieszkania 
w kosmosie, 

 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. 

 

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. 

rozpatruje różne aspekty życia 
i pracy poza naszą planetą, wyraża 
i uzasadnia swoją opinię, reaguje 
na opinie innych osób, 

 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 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. 

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). 

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

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

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. 

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

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite (np. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 

Rozumie większość tekstu czytanego  
i komunikatów słownych na bazie 

Rozumie szczegółowo teksty czytane 
i komunikaty słowne w zakresie 



 

super, interesting), internacjonalizmy. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu dużą 
trudność. 

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

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

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 

o zawodzie szpiega i/lub 
prywatnego detektywa; wyraża 
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 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. 

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). 

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

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

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne 
w zadaniach językowych i własnych 

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



 

błędy. wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

1. wyrażenia związane z przyjęciami, 
2. wyrażenia związane z rytuałami przechodzenia w dorosłość, 
3. konstrukcje w mowie zależnej, 
4. czasowniki raportujące. 

UMIEJĘTNOŚCI 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: 
 uzyskuje i przekazuje informacje 

na temat różnego rodzaju przyjęć, 
wyraża opinię, określa 
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. 

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 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. 

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 Częściowo poprawnie stosuje we W większości poprawnie stosuje we Poprawnie stosuje we własnych 



 

poznane wcześniej struktury 
gramatyczne. Popełnia liczne błędy. 

własnych wypowiedziach poznane 
wcześniej struktury gramatyczne.  

własnych wypowiedziach poznane 
wcześniej struktury gramatyczne.  
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

wypowiedziach poznane wcześniej 
struktury gramatyczne. 

1. nazwy świąt i festiwali. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

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. 

 


