
Przedmiot: język angielski 

Podręcznik: New Matura Solutions 

Poziom: Pre-intermediate 

 

 

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: 

 dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział 1 
 
 
 
 
 
Rozdział 2 
 
 
 
Rozdział 3 
 
 
 
 
Rozdział 4 
 
 
 
 
 

Uczeń zna 30-49% 
słownictwa poznanego 
na lekcjach, popełnia  
liczne błędy w 
wymowie, potrafi  
użyć słowa w kilku 
zdaniach. 
 
 
 
Słownictwo w zakresie: 
-przymiotniki opisujące 
osobowość, przedrostki 
un-, in-, dis-,etc; hobby 
i zainteresowania; 
rodzaje myzyki 
- sport (dyscypliny 
sportowe, ulubione 
sporty, kolokacje, 
wolny czas 
-dom (krajobraz 
miejski i wiejski, 
kierunki, przyimki 
miejsca, rzeczowniki 
złożone, wypoczynek,  
-kultura (rodzaje 
filmów, przymiotniki 
opisujące film, 
przymiotniki 
zakończone na –ed i –
ing, rzeczowniki 

Uczeń zna 49-69% 
słownictwa poznanego 
na lekcjach, popełnia  
błędy w wymowie, 
potrafi użyć  
słowa w zdaniach. 
 
 
 
 
Słownictwo w zakresie: 
-przymiotniki opisujące 
osobowość, przedrostki 
un-, in-, dis-,etc; hobby 
i zainteresowania; 
rodzaje myzyki 
- sport (dyscypliny 
sportowe, ulubione 
sporty, kolokacje, 
wolny czas 
-dom (krajobraz 
miejski i wiejski, 
kierunki, przyimki 
miejsca, rzeczowniki 
złożone, wypoczynek,  
-kultura (rodzaje 
filmów, przymiotniki 
opisujące film, 
przymiotniki 
zakończone na –ed i –
ing, rzeczowniki 

Uczeń zna 70-85% 
słownictwa poznanego  
na lekcjach, popełnia 
drobne błędy w 
wymowie,  potrafi użyć 
słowa w zdaniach. 
 
 
 
 
Słownictwo w zakresie: 
-przymiotniki opisujące 
osobowość, przedrostki 
un-, in-, dis-,etc; hobby 
i zainteresowania; 
rodzaje myzyki 
- sport (dyscypliny 
sportowe, ulubione 
sporty, kolokacje, 
wolny czas 
-dom (krajobraz 
miejski i wiejski, 
kierunki, przyimki 
miejsca, rzeczowniki 
złożone, wypoczynek,  
-kultura (rodzaje 
filmów, przymiotniki 
opisujące film, 
przymiotniki 
zakończone na –ed i –
ing, rzeczowniki 

Uczeń zna 86 – 98% 
słownictwa poznanego 
na lekcjach, popełnia  
drobne błędy w 
wymowie, potrafi  
użyć słowa w zdaniach. 
 
 
 
 
Słownictwo w zakresie: 
-przymiotniki opisujące 
osobowość, przedrostki 
un-, in-, dis-,etc; hobby 
i zainteresowania; 
rodzaje myzyki 
- sport (dyscypliny 
sportowe, ulubione 
sporty, kolokacje, 
wolny czas 
-dom (krajobraz 
miejski i wiejski, 
kierunki, przyimki 
miejsca, rzeczowniki 
złożone, wypoczynek,  
-kultura (rodzaje 
filmów, przymiotniki 
opisujące film, 
przymiotniki 
zakończone na –ed i –
ing, rzeczowniki 

Uczeń zna 99 – 100% 
słownictwa poznanego 
na lekcjach łącznie z  
wymową, potrafi użyć 
słowa w zdaniach. Jego 
wiedza wykracza poza 
materiał poznany na  
lekcjach. 
 
 
Słownictwo w zakresie: 
-przymiotniki opisujące 
osobowość, przedrostki 
un-, in-, dis-,etc; hobby 
i zainteresowania; 
rodzaje myzyki 
- sport (dyscypliny 
sportowe, ulubione 
sporty, kolokacje, 
wolny czas 
-dom (krajobraz 
miejski i wiejski, 
kierunki, przyimki 
miejsca, rzeczowniki 
złożone, wypoczynek,  
-kultura (rodzaje 
filmów, przymiotniki 
opisujące film, 
przymiotniki 
zakończone na –ed i –
ing, rzeczowniki 
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złozone, rodzaje 
programów 
telewizyjnych 
 
-zakupy i usługi 
(rodzaje sklepów, 
pieniądze, reklama i 
sprzedaż, reklamacja 
wadliwych produktów 
  
- technologia i 
komputery (urządzenia 
elektroniczne, 
czasowniki złozone, 
strony internetowe, 
aktywność towarzyska, 
zapraszanie,  
-Życie rodzinne i 
towarzyskie (język 
ciała, gesty, czasowniki 
złożone, zwyczaje na 
świecie, prezenty, w 
agencji turystycznej, 
skróty  
- środowisko naturalne 
(katastrofy naturalne, 
globalne ocieplenie, 
przyrostki , gospodarka 
odpadami, akcje 
charytatywne i metody 
pozyskiwanie środków, 
- Państwo i 
społeczeństwo 
(przestępstwa,  
przestępcy, przyrostki, 
przestępstwa w 
Internecie, rzeczowniki 
złożone, wyrażenia 
kolokwialne  

złozone, rodzaje 
programów 
telewizyjnych 
 
-zakupy i usługi 
(rodzaje sklepów, 
pieniądze, reklama i 
sprzedaż, reklamacja 
wadliwych produktów 
  
- technologia i 
komputery (urządzenia 
elektroniczne, 
czasowniki złozone, 
strony internetowe, 
aktywność towarzyska, 
zapraszanie,  
-Życie rodzinne i 
towarzyskie (język 
ciała, gesty, czasowniki 
złożone, zwyczaje na 
świecie, prezenty, w 
agencji turystycznej, 
skróty  
- środowisko naturalne 
(katastrofy naturalne, 
globalne ocieplenie, 
przyrostki , gospodarka 
odpadami, akcje 
charytatywne i metody 
pozyskiwanie środków, 
- Państwo i 
społeczeństwo 
(przestępstwa,  
przestępcy, przyrostki, 
przestępstwa w 
Internecie, rzeczowniki 
złożone, wyrażenia 
kolokwialne  

złozone, rodzaje 
programów 
telewizyjnych 
 
-zakupy i usługi 
(rodzaje sklepów, 
pieniądze, reklama i 
sprzedaż, reklamacja 
wadliwych produktów 
  
- technologia i 
komputery (urządzenia 
elektroniczne, 
czasowniki złozone, 
strony internetowe, 
aktywność towarzyska, 
zapraszanie,  
-Życie rodzinne i 
towarzyskie (język 
ciała, gesty, czasowniki 
złożone, zwyczaje na 
świecie, prezenty, w 
agencji turystycznej, 
skróty  
- środowisko naturalne 
(katastrofy naturalne, 
globalne ocieplenie, 
przyrostki , gospodarka 
odpadami, akcje 
charytatywne i metody 
pozyskiwanie środków, 
- Państwo i 
społeczeństwo 
(przestępstwa,  
przestępcy, przyrostki, 
przestępstwa w 
Internecie, rzeczowniki 
złożone, wyrażenia 
kolokwialne  

złozone, rodzaje 
programów 
telewizyjnych 
 
-zakupy i usługi 
(rodzaje sklepów, 
pieniądze, reklama i 
sprzedaż, reklamacja 
wadliwych produktów 
  
- technologia i 
komputery (urządzenia 
elektroniczne, 
czasowniki złozone, 
strony internetowe, 
aktywność towarzyska, 
zapraszanie,  
-Życie rodzinne i 
towarzyskie (język 
ciała, gesty, czasowniki 
złożone, zwyczaje na 
świecie, prezenty, w 
agencji turystycznej, 
skróty  
- środowisko naturalne 
(katastrofy naturalne, 
globalne ocieplenie, 
przyrostki , gospodarka 
odpadami, akcje 
charytatywne i metody 
pozyskiwanie środków, 
- Państwo i 
społeczeństwo 
(przestępstwa,  
przestępcy, przyrostki, 
przestępstwa w 
Internecie, rzeczowniki 
złożone, wyrażenia 
kolokwialne  

złozone, rodzaje 
programów 
telewizyjnych 
 
-zakupy i usługi 
(rodzaje sklepów, 
pieniądze, reklama i 
sprzedaż, reklamacja 
wadliwych produktów 
  
- technologia i 
komputery (urządzenia 
elektroniczne, 
czasowniki złozone, 
strony internetowe, 
aktywność towarzyska, 
zapraszanie,  
-Życie rodzinne i 
towarzyskie (język 
ciała, gesty, czasowniki 
złożone, zwyczaje na 
świecie, prezenty, w 
agencji turystycznej, 
skróty  
- środowisko naturalne 
(katastrofy naturalne, 
globalne ocieplenie, 
przyrostki , gospodarka 
odpadami, akcje 
charytatywne i metody 
pozyskiwanie środków, 
- Państwo i 
społeczeństwo 
(przestępstwa,  
przestępcy, przyrostki, 
przestępstwa w 
Internecie, rzeczowniki 
złożone, wyrażenia 
kolokwialne  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział 10 
 
 
 
Wszystkie rozdziały 
 

-kultura (rodzaje 
publikacji, 
sugerowanie/  
proponowanie 
- typowe słownictwo 
potrzebne w rozmowie: 
z odgrywaniem roli,  
na podstawie materiału  
stymulującego i na 
podstawie obrazka;  
- typowe słownictwo 
potrzebne w pisaniu: 
listu prywatnego, listu  
oficjalnego, ogłoszenia,  
opowiadania, 
rozprawki, recenzji  
i opisu. 

-kultura (rodzaje 
publikacji, 
sugerowanie/  
proponowanie 
- typowe słownictwo 
potrzebne w rozmowie: 
z odgrywaniem roli,  
na podstawie materiału  
stymulującego i na 
podstawie obrazka;  
- typowe słownictwo 
potrzebne w pisaniu: 
listu prywatnego, listu  
oficjalnego, ogłoszenia,  
opowiadania, 
rozprawki, recenzji  
i opisu. 

-kultura (rodzaje 
publikacji, 
sugerowanie/  
proponowanie 
- typowe słownictwo 
potrzebne w rozmowie: 
z odgrywaniem roli,  
na podstawie materiału  
stymulującego i na 
podstawie obrazka;  
- typowe słownictwo 
potrzebne w pisaniu: 
listu prywatnego, listu  
oficjalnego, ogłoszenia,  
opowiadania, 
rozprawki, recenzji  
i opisu. 

-kultura (rodzaje 
publikacji, 
sugerowanie/  
proponowanie 
- typowe słownictwo 
potrzebne w rozmowie: 
z odgrywaniem roli,  
na podstawie materiału  
stymulującego i na 
podstawie obrazka;  
- typowe słownictwo 
potrzebne w pisaniu: 
listu prywatnego, listu  
oficjalnego, ogłoszenia,  
opowiadania, 
rozprawki, recenzji  
i opisu. 

-kultura (rodzaje 
publikacji, 
sugerowanie/  
proponowanie 
- typowe słownictwo 
potrzebne w rozmowie: 
z odgrywaniem roli,  
na podstawie materiału  
stymulującego i na 
podstawie obrazka;  
- typowe słownictwo 
potrzebne w pisaniu: 
listu prywatnego, listu  
oficjalnego, ogłoszenia,  
opowiadania, 
rozprawki, recenzji  
i opisu. 



 
Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie gramatyki: 
 
Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Celujący 
(30-49% poprawności) 
- uczeń z pomocą 
nauczyciela  
tworzy zdania w poniżej  
wymienionych czasach,  
popełniając liczne błędy: 
Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect 
Simple, Past Simple,  
Past Continuous, Future 
Simple, Past Perfect 
-uczeń potrafi zastosować 
poznane czasy zaledwie w 
niewielkiej części sytuacji i 
kontekstów oraz ma 
problemy z kontrastywnym 
użyciem tych czasów; 
- uczeń z pomocą 
nauczyciela  
używa poniższych 
konstrukcji,  
popełniając przy tym liczne  
błędy: be going to, formy 
czasowników –ing i 
infinitive, tryby warunkowe 
typu 0,1,2 , czasowniki 
modalne may, might, could, 
must, mustn’t should, 
needn’t, zdania 
okolicznikowe czasu,  mowa 
zależna w zdaniach 
twierdzących , strona 
bierna, porównania w 2 i 3 
stopniu przymiotnika 
(as…as, too, enough), 
zaimki nieokreślone z 
some-, any- i no-, 
konstrukcje I wish,  
wyrażenia ilości (a little, a 

(50-69% poprawności) 
- uczeń tworzy zdania w  
poniższych czasach, 
popełniając  
dość liczne błędy oraz umie 
je zastosować w części 
podanych sytuacji i 
kontekstów: Present 
Simple, Present 
Continuous, Present 
Perfect Simple, Past 
Simple,  
Past Continuous, Future 
Simple, Past Perfect 
 
 
 
- uczeń zna i używa 
poniższych konstrukcji, 
popełniając przy tym liczne 
błędy: : be going to, formy 
czasowników –ing i 
infinitive, tryby warunkowe 
typu 0,1,2 , czasowniki 
modalne may, might, 
could, must, mustn’t 
should, needn’t, zdania 
okolicznikowe czasu,  
mowa zależna w zdaniach 
twierdzących , strona 
bierna, porównania w 2 i 3 
stopniu przymiotnika 
(as…as, too, enough), 
zaimki nieokreślone z 
some-, any- i no-, 
konstrukcje I wish,  
wyrażenia ilości (a little, a 
few,  many, much, a lot) 

(70-85% poprawności) 
- uczeń tworzy zdania w  
poniższych czasach, 
popełniając sporadyczne 
błędy oraz umie je  
zastosować w większości  
podanych sytuacji i 
kontekstów: Present 
Simple, Present 
Continuous, Present 
Perfect Simple, Past 
Simple,  
Past Continuous, Future 
Simple, Past Perfect 
 
 
 
- uczeń zna i używa 
poniższych konstrukcji, 
popełniając przy tym 
sporadyczne błędy: be 
going to, used to, formy 
czasowników –ing i 
infinitive, tryby warunkowe 
typu 0,1,2 i 3, czasowniki 
modalne w czasie 
teraźniejszym i przeszłym, 
zdania okolicznikowe 
czasu, zdania przydawkowe 
typu defining i non-
defining, mowa zależna w 
zdaniach twierdzących  
i pytaniach, pytania 
pośrednie, strona bierna, 
porównania w 2 i 3 stopniu 
przymiotnika, zaimki  
nieokreślone z some-, any- 
i no-, konstrukcje I wish, if 
only, I’d rather, użycie 

(86-98% poprawności) 
- uczeń tworzy zdania w  
poniższych czasach, 
popełniając drobne błędy 
oraz umie je zastosować w 
każdej z podanych  
sytuacji i kontekstów: 
Present Simple, Present 
Continuous, Present 
Perfect Simple, Past 
Simple,  
Past Continuous, Future 
Simple, Past Perfect 
 
 
 
 
- uczeń zna i używa 
poniższych konstrukcji, 
popełniając przy tym 
drobne błędy: : be going to, 
formy czasowników –ing i 
infinitive, tryby warunkowe 
typu 0,1,2 , czasowniki 
modalne may, might, 
could, must, mustn’t 
should, needn’t, zdania 
okolicznikowe czasu,  
mowa zależna w zdaniach 
twierdzących , strona 
bierna, porównania w 2 i 3 
stopniu przymiotnika 
(as…as, too, enough), 
zaimki nieokreślone z 
some-, any- i no-, 
konstrukcje I wish,  
wyrażenia ilości (a little, a 
few,  many, much, a lot) 

(99-100% poprawności) 
- uczeń bezbłędnie tworzy 
zdania w poniższych 
czasach, oraz umie je 
stosować w każdej z 
podanych sytuacji i 
kontekstów: Present 
Simple, Present 
Continuous, Present Perfect 
Simple, Past Simple,  
Past Continuous, Future 
Simple, Past Perfect 
 
 
 
 
 
- uczeń zna i bezbłędnie 
używa poniższych 
konstrukcji: : be going to, 
formy czasowników –ing i 
infinitive, tryby warunkowe 
typu 0,1,2 , czasowniki 
modalne may, might, could, 
must, mustn’t should, 
needn’t, zdania 
okolicznikowe czasu,  mowa 
zależna w zdaniach 
twierdzących , strona 
bierna, porównania w 2 i 3 
stopniu przymiotnika 
(as…as, too, enough), 
zaimki nieokreślone z 
some-, any- i no-, 
konstrukcje I wish,  
wyrażenia ilości (a little, a 
few,  many, much, a lot)- 
uczeń stosuje konstrukcje i  
czasy gramatyczne 



few,  many, much, a lot) zaimka ‘it’, równoważniki 
zdań,  zaimki zwrotne, 
wyrażenia ilości (each,  
every, itp.) 

wykraczające poza zakres 
obowiązującego materiału. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ocenianie sprawności pisania: 
 
niedostateczny dopuszczający dostateczny Dobry bardzo dobry celujący 
Tekst jest nie na temat  
lub błędy  
uniemożliwiają  
komunikację. Również  
brak  jest tekstu. 

Uczeń: 
- potrafi napisać dłuższy  
tekst, lecz najczęściej  
brak w nim logicznej  
spójności i nie  
zachowuje on założonej  
formy, znacznie odbiega  
od tematu i jest trudny  
do zrozumienia; 
- stosuje bardzo wąski  
zakres struktur  
gramatycznych i  
leksykalnych  
przewidzianych dla  
poziomu podstawowego  
lub rozszerzonego; 
- próbuje wypowiadać  
się, ale popełnia bardzo  
liczne błędy, które  
znacznie utrudniają 
komunikację; 
- rzadko udaje mu się  
dostosować styl i rejestr  
do założonej formy; 
- rzadko udaje mu się  
zachować właściwą  
formę graficzną; 
- pisze teksty  
przekraczające granice  
określone w poleceniu o  
więcej niż +/- 20%. 

Uczeń: 
- potrafi napisać w  
większości zrozumiały  
tekst użytkowy, lecz  
czasem brak w nim  
logicznej ciągłości i nie  
zachowuje on założonej  
formy; może nieznacznie  
odbiegać od tematu; 
- stosuje dość wąski  
zakres struktur  
gramatycznych i  
leksykalnych  
przewidzianych dla  
poziomu podstawowego  
lub rozszerzonego; 
- próbuje wypowiadać  
się, ale popełnia liczne  
błędy gramatyczno-
leksykalne, liczne błędy 
interpunkcyjne i  
ortograficzne, które  
częściowo zakłócają  
komunikację; 
- czasem potrafi  
dostosować styl i rejestr  
do założonej formy; 
- czasem nie zachowuje  
właściwej formy graficznej; 
- pisze teksty  
przekraczające granice  
określone w poleceniu  
do +/- 20%. 

Uczeń: 
- potrafi napisać spójny,  
zrozumiały, zgodny z  
tematem dłuższy tekst w  
odpowiednio dobranej  
formie; 
- stosuje dość szeroki  
zakres struktur  
gramatycznych i  
leksykalnych  
przewidzianych dla  
poziomu podstawowego  
lub rozszerzonego; 
- wypowiada się  
komunikatywnie, choć w  
jego wypowiedzi  
pojawiają się nieliczne  
błędy 
gramatyczno-leksykalne,  
ortograficzne i  
interpunkcyjne, które nie  
zakłócają komunikacji; 
- przeważnie potrafi  
dostosować styl i rejestr  
do założonej formy; 
- przeważnie zachowuje  
właściwą formę  
graficzną; 
- pisze teksty  
przekraczające granice  
określone w poleceniu  
do +/- 10%. 

Uczeń: 
- potrafi napisać spójny,  
w pełni zrozumiały,  
zgodny z tematem  
dłuższy tekst w  
odpowiednio dobranej  
formie; 
- stosuje szeroki zakres  
struktur gramatycznych i  
leksykalnych  
przewidzianych dla  
poziomu podstawowego  
lub rozszerzonego; 
- wypowiada się  
komunikatywnie, choć w  
jego wypowiedzi  
pojawiają się  
sporadyczne błędy 
gramatyczno-leksykalne,  
ortograficzne i  
interpunkcyjne, które  
jednak nie zakłócają  
komunikacji; 
- potrafi dostosować styl  
i rejestr do założonej  
formy; 
- zachowuje właściwą  
formę graficzną; 
- pisze teksty mieszczące  
się w granicach  
określonych w  
poleceniu. 

Uczeń: 
- potrafi napisać 
spójny,  
w pełni 
zrozumiały,  
zgodny z tematem  
dłuższy tekst w  
odpowiednio 
dobranej formie; 
- stosuje szeroki 
zakres struktur 
gramatycznych i  
leksykalnych  
wykraczających 
poza poziom 
podstawowy lub  
rozszerzony; 
- wypowiada się  
komunikatywnie i 
bezbłędnie; 
- potrafi 
dostosować styl  
i rejestr do 
założonej formy; 
 - zachowuje 
właściwą  
formę graficzną; 
- pisze teksty 
mieszczące  
się w granicach  
określonych w  
poleceniu. 

 
 
 



Ocenianie sprawności mówienia 
 
niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 
Wypowiedź ucznia jest  
niezrozumiała albo  
całkowicie nie na temat,  
lub brak  jest  
wypowiedzi. 

Uczeń: 
- z trudem potrafi  
zachować się w  
podstawowych  
sytuacjach życia  
codziennego; 
- próbuje sformułować  
dłuższą wypowiedź, ale  
przeważnie jest ona  
niespójna i nielogiczna; 
- rzadko próbuje wziąć  
udział w dyskusji; 
- próbuje wypowiadać  
się, ale popełnia bardzo  
liczne błędy  
gramatyczne i  
leksykalne, które 
znacznie zakłócają  
komunikację; 
- posługuje się bardzo  
wąskim zakresem  
struktur leksykalnych i  
gramatycznych  
przewidzianych dla  
poziomu podstawowego  
lub rozszerzonego. 
Wymowa i intonacja  
ucznia często sprawiają  
trudności w  
zrozumieniu. 

Uczeń: 
- czasem potrafi z  
powodzeniem zachować  
się w podstawowych  
sytuacjach życia  
codziennego; 
- próbuje sformułować  
dłuższą wypowiedź, ale  
bywa ona niespójna lub  
nielogiczna; 
- próbuje czasem wziąć  
udział w dyskusji; 
- próbuje wypowiadać  
się, ale w jego  
wypowiedzi pojawiają  
się liczne błędy  
gramatyczne 
i leksykalne, które  
częściowo zakłócają  
komunikację; 
- posługuje się dość  
wąskim zakresem  
struktur leksykalnych i  
gramatycznych  
przewidzianych  
dla poziomu  
podstawowego lub  
rozszerzonego. 
Wymowa i intonacja  
ucznia czasami  
sprawiają trudności w  
zrozumieniu. 

Uczeń: 
- przeważnie potrafi z  
powodzeniem zachować  
się w szerokim  
repertuarze sytuacji  
życia codziennego; 
- potrafi sformułować  
dłuższą, spójną i 
logiczną wypowiedź; 
- zazwyczaj potrafi 
wziąć udział w dyskusji; 
- wypowiada się  
komunikatywnie, choć 
w  jego wypowiedzi  
pojawiają się nieliczne  
błędy gramatyczne i  
leksykalne, które jednak  
nie zakłócają  
komunikacji; 
- posługuje się dość  
szerokim zakresem  
struktur leksykalnych i  
gramatycznych  
przewidzianych dla  
poziomu podstawowego  
lub rozszerzonego. 
Wymowa i intonacja  
ucznia sprawiają drobne  
trudności w  
zrozumieniu. 

Uczeń: 
- potrafi z powodzeniem  
zachować się w 
szerokim  
repertuarze sytuacji  
życia codziennego; 
- potrafi sformułować  
dłuższą wypowiedź, w  
całości spójną i 
logiczną; 
- potrafi wziąć udział w  
dyskusji; 
- wypowiada się  
komunikatywnie, choć 
w  jego wypowiedzi  
pojawiają się  
sporadyczne 
błędy gramatyczne i  
leksykalne, które jednak  
nie zakłócają  
komunikacji; 
- posługuje się szerokim  
zakresem struktur  
leksykalnych i  
gramatycznych  
przewidzianych  
dla poziomu  
podstawowego lub  
rozszerzonego. 
Wymowa i intonacja nie  
sprawiają żadnych  
trudności w  
zrozumieniu. 

Uczeń: 
- potrafi z powodzeniem  
zachować się w 
szerokim  
repertuarze sytuacji  
życia codziennego; 
- potrafi sformułować  
dłuższą wypowiedź, w  
całości spójną i 
logiczną; 
- potrafi wziąć udział w  
dyskusji; 
- wypowiada się 
komunikatywnie  i  
bezbłędnie; 
- posługuje się 
strukturami  
leksykalnymi i  
gramatycznymi 
wykraczającymi poza 
zakres 
przewidziany  
dla poziomu  
podstawowego lub  
rozszerzonego. 
Wymowa i intonacja nie  
sprawiają żadnych  
trudności w  
zrozumieniu. 

 
 
 


