
Wymagania programowe na poszczególne oceny. 

Język angielski, gimnazjum, klasa III  ( grupa podstawowa) 
 

Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym 
Semestr II – oznaczony został kolorem  brązowym 
Funkcje językowe 
 
Ocena celująca: 

 szczegółowo opisuje różne style i własne preferencje w sposobie uczenia się, potrafi wyrazić własne sugestie 
dotyczące osiągania lepszych efektów nauczania 

 swobodnie i szczegółowo opisuje stany, czynności regularne oraz tymczasowe  
 swobodnie prowadzi wywiad z kolegą/koleżanką i na tej podstawie sporządza jego/jej charakterystykę 
 szczegółowo opisuje plany i ustalenia na przyszłość swoje i innych osób oraz uzyskuje informacje na temat 

planów innych osób 
 szczegółowo opisuje zdarzenia przeszłe, np. minione wakacje lub jakiś szczególnie ważny dzień, pisze artykuł 

do gazetki na temat jakiegoś dramatycznego wydarzenia 
 formułuje bardziej rozbudowaną recenzję filmu 
 swobodnie formułuje wnioski logiczne i wyraża przypuszczenia na podstawie kontekstu ilustracji lub zdania 
 używa bardziej rozwiniętych zdań w celu opisania wrażeń zmysłowych 
 swobodnie wyraża konieczność, brak konieczności, zobowiązania i zakazy 
 dość płynnie opisuje problemy i formułuje porady 
 szczegółowo opisuje, co widzi, słyszy i czuje 
 bez trudu wyraża obietnice, spontaniczne decyzje i propozycje 
 całkowicie poprawnie określa konsekwencje zdarzeń lub czynności przyszłych 
 spontanicznie i poprawnie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych 
 w rozbudowany sposób przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych 

 
 
prowadzi swobodną rozmowę z kolegą/koleżanką na temat doświadczeń życiowych i sportowych i istotnych 
wydarzeń w jego/jej i swoim życiu 

 bardziej szczegółowo opisuje czynności, które się  wydarzyły lub nie wydarzyły w bliżej nieokreślonej     
     przeszłości, swoje doświadczenia i osiągnięcia, rzeczy i wydarzenia dla siebie istotne 
     bez trudu przedstawia sekwencję wydarzeń przeszłych 

 bezbłędnie relacjonuje wypowiedzi i pytania w formie zdania podrzędnego, pamięta o dokonaniu 
niezbędnych zmian 

 swobodnie wypowiada się na temat usłyszanych wiadomości, porównuje je z przeczytanymi wiadomościami  
 poprawnie wyraża krytykę zdarzeń i czynności przeszłych 
 poprawnie tworzy zdania wyrażające czynności hipotetyczne 
 udziela bardziej złożonych porad 
 bezbłędnie zadaje pytania sprawdzające w celu potwierdzenia informacji lub upewnienia się, czy ma rację 
 spontanicznie i poprawnie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych 
 w rozbudowany sposób przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych 

 

Ocena  bardzo dobra : 
  opisuje różne style i własne preferencje w sposobie uczenia się, potrafi wyrazić własne sugestie dotyczące 

osiągania lepszych efektów nauczania 
 swobodnie opisuje stany, czynności regularne oraz tymczasowe  
  prowadzi wywiad z kolegą/koleżanką i na tej podstawie sporządza jego/jej charakterystykę 
 opisuje plany i ustalenia na przyszłość swoje i innych osób oraz uzyskuje informacje na temat planów innych 

osób 

   
 
 



 opisuje zdarzenia przeszłe, np. minione wakacje lub jakiś szczególnie ważny dzień, pisze artykuł do gazetki na 

temat jakiegoś dramatycznego wydarzenia 
 

 formułuje wnioski logiczne i wyraża przypuszczenia na podstawie kontekstu ilustracji lub zdania 
 używa bardziej rozwiniętych zdań w celu opisania wrażeń zmysłowych 
 wyraża konieczność, brak konieczności, zobowiązania i zakazy 

 dość płynnie opisuje problemy i formułuje porady 
  opisuje, co widzi, słyszy i czuje 
 bez trudu wyraża obietnice, spontaniczne decyzje i propozycje 
 całkowicie poprawnie określa konsekwencje zdarzeń lub czynności przyszłych 
 spontanicznie i poprawnie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych 
 w rozbudowany sposób przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych 

 
 
prowadzi rozmowę z kolegą/koleżanką na temat doświadczeń życiowych i sportowych i istotnych wydarzeń w 
jego/jej i swoim życiu 

opisuje czynności, które się  wydarzyły lub nie wydarzyły w bliżej nieokreślonej     
     przeszłości, swoje doświadczenia i osiągnięcia, rzeczy i wydarzenia dla siebie istotne 
      przedstawia sekwencję wydarzeń przeszłych 

 relacjonuje wypowiedzi i pytania w formie zdania podrzędnego, pamięta o dokonaniu niezbędnych zmian 
 wypowiada się na temat usłyszanych wiadomości, porównuje je z przeczytanymi wiadomościami  

 poprawnie wyraża krytykę zdarzeń i czynności przeszłych 
 poprawnie tworzy zdania wyrażające czynności hipotetyczne 
 udziela bardziej złożonych porad 
  zadaje pytania sprawdzające w celu potwierdzenia informacji lub upewnienia się, czy ma rację, samodzielnie 

koryguje błędy 
 spontanicznie i poprawnie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych 
  przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych 

 

Ocena  dobra : 
  opisuje różne style i własne preferencje w sposobie uczenia się 
 opisuje stany, czynności regularne oraz tymczasowe, choć czasami zdarzają się błędy w konstrukcjach 
  prowadzi wywiad z kolegą/koleżanką i na tej podstawie sporządza jego/jej charakterystykę 
 opisuje plany i ustalenia na przyszłość swoje  
 opisuje zdarzenia przeszłe, np. minione wakacje lub jakiś szczególnie ważny dzień 

 
  opisuje wrażenia  zmysłowe 
 wyraża konieczność, brak konieczności, zobowiązania i zakazy 

 formułuje porady 
  opisuje, co widzi, słyszy i czuje 
  wyraża obietnice, spontaniczne decyzje i propozycje, czasami popełnia błędy 
  określa konsekwencje zdarzeń lub czynności przyszłych 
  poprawnie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych 
 przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych 

 
 
prowadzi rozmowę z kolegą/koleżanką na temat doświadczeń życiowych i sportowych i istotnych wydarzeń w 
jego/jej i swoim życiu 

opisuje czynności, które się  wydarzyły lub nie wydarzyły w bliżej nieokreślonej     
     przeszłości, swoje doświadczenia i osiągnięcia,  
      przedstawia sekwencję wydarzeń przeszłych 

  w większości poprawnie relacjonuje wypowiedzi i pytania w formie zdania podrzędnego, czasami popełnia 
błędy 

  
 
 

  
 
 



 wypowiada się na temat usłyszanych wiadomości, porównuje je z przeczytanymi wiadomościami  

 poprawnie wyraża krytykę zdarzeń i czynności przeszłych 
  w większości poprawnie tworzy zdania wyrażające czynności hipotetyczne 
 udziela porad 
  zadaje pytania sprawdzające w celu potwierdzenia informacji lub upewnienia się, czy ma rację, samodzielnie 

koryguje błędy 
 spontanicznie i poprawnie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych 
  przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych 

Ocena  dostateczna : 

  opisuje różne style uczenia się 
 opisuje stany, czynności regularne oraz tymczasowe, choć często zdarzają się błędy w konstrukcjach 
   z pomocą nauczyciela prowadzi wywiad z kolegą/koleżanką i na tej podstawie sporządza jego/jej 

charakterystykę 
 opisuje plany i ustalenia na przyszłość 
 opisuje zdarzenia przeszłe, np. minione wakacje lub jakiś szczególnie ważny dzień, popełnia liczne błędy  

 
  opisuje wrażenia  zmysłowe, popełnia błędy  
 wyraża konieczność, brak konieczności, zobowiązania i zakazy 

 formułuje porady  
  opisuje, co widzi, słyszy i czuje 
  wyraża obietnice,  decyzje i propozycje, czasami popełnia błędy 
  z pomocą nauczyciela określa konsekwencje zdarzeń lub czynności przyszłych 
  poprawnie reaguje w  niektórych określonych kontekstach sytuacyjnych 
 przekazuje w prosty sposób w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych 

 
 
 Za wzorem prowadzi rozmowę z kolegą/koleżanką na temat doświadczeń życiowych i sportowych i istotnych 
wydarzeń w jego/jej i swoim życiu 

opisuje czynności, które się  wydarzyły lub nie wydarzyły w bliżej nieokreślonej, popełnia błędy     
  przedstawia sekwencję wydarzeń przeszłych 

  w większości poprawnie relacjonuje wypowiedzi i pytania w formie zdania podrzędnego, czasami popełnia 
błędy 

 wypowiada się na temat usłyszanych wiadomości 
  czasami  poprawnie tworzy zdania wyrażające czynności hipotetyczne 
 udziela porad  
  zadaje pytania sprawdzające w celu potwierdzenia informacji lub upewnienia się, czy ma rację, popełnia 

błędy 
 spontanicznie i poprawnie reaguje w niektórych  określonych kontekstach sytuacyjnych 
  przekazuje w prosty sposób w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych 

 
 
 

      Ocena  dopuszczająca : 
  z pomocą nauczyciela opisuje różne style uczenia się 
 opisuje stany, czynności regularne oraz tymczasowe, popełnia liczne błędy 
   z pomocą nauczyciela prowadzi wywiad z kolegą/koleżanką i na tej podstawie sporządza jego/jej 

charakterystykę 
 opisuje plany i ustalenia na przyszłość, popełnia błędy w konstrukcji 
 opisuje zdarzenia przeszłe, np. minione wakacje lub jakiś szczególnie ważny dzień, popełnia liczne błędy  

 
  opisuje wrażenia  zmysłowe, popełnia błędy  
 wyraża konieczność, brak konieczności, zobowiązania i zakazy 

  
 
 

   



 formułuje porady  
 

  wyraża obietnice,  decyzje i propozycje, czasami popełnia błędy 
  z pomocą nauczyciela określa konsekwencje  zdarzeń lub czynności przyszłych 
 przekazuje w  bardzo prosty sposób w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych 

 
 
 

opisuje czynności, które się  wydarzyły lub nie wydarzyły w bliżej nieokreślonej, popełnia  liczne błędy     
  w większości poprawnie relacjonuje wypowiedzi i pytania w formie zdania podrzędnego, czasami popełnia 

błędy 
 wypowiada się na temat usłyszanych wiadomości,  

  czasami  poprawnie tworzy zdania wyrażające czynności hipotetyczne 
 udziela porad popełniając błędy 
  zadaje pytania sprawdzające w celu potwierdzenia informacji lub upewnienia się, czy ma rację, popełnia 

błędy 
  przekazuje w prosty sposób w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych 

 

Gramatyka i słownictwo: 
 
Ocena celująca: 
 

 bezbłędnie stosuje czasy present simple, present continuous, past simple i past continuous 
 korzysta z bogatego zasobu słownictwa w zakresie omawianej tematyki: czynności wykonywane w wolnym 

czasie, przedmioty szkolne, części garderoby, uczucia, członkowie rodziny, części ciała, czasowniki frazowe 
z get, słownictwo związane z muzyką, poznane wyrażenia z języka potocznego 

 bezbłędnie stosuje rzeczownik odsłowny (gerund) po wymagających tego czasownikach i wyrażeniach 
przyimkowych 

 wie, które czasowniki wymagają samego bezokolicznika, a które dopełnienia i bezokolicznika; bezbłędnie 
stosuje te konstrukcje w praktyce 

 bezbłędnie stosuje stronę bierną czasu present Simple, past Simple we wszystkich formach, zamienia zdania 
ze strony czynnej na bierną i odwrotnie 

 swobodnie stosuje konstrukcje: verbs of perception + present participle i can/could + verbs of perception, 
opisując swoje wrażenia zmysłowe 

 rozumie i właściwie stosuje wyrażenie be going to  i czas przyszły future simple, mówiąc o planach       i 
zamiarach na przyszłość i wysuwając przypuszczenia odnośnie do zdarzeń przyszłych 

 wykorzystuje bogate słownictwo z zakresu omawianej tematyki: wrażenia zmysłowe, dźwięki, części ciała, 
przesądy, portale społecznościowe, życie szkolne 

 
 poprawnie stosuje czas  present perfect lub past simple, stosuje właściwe określenia czasu stosownie 

do kontekstu 
 swobodnie operuje słownictwem z zakresu sportów, w tym sportów ekstremalnych, topografii terenu 

i wyrażeń z języka potocznego 
 poprawnie stosuje czasy past simple i past perfect w zależności od kontekstu zdania, nie ma problemów 

z rozpoznaniem czynności zaprzeszłej  
 

 właściwie używa zwrotu used to we wszystkich typach zdań 
 operuje bogatym słownictwem z poznanej partii materiału, np. związanym z recyklingiem, wynalazkami, 

materiałami, artykułami gospodarstwa domowego, jak również poznanymi wyrażeniami z języka potocznego 
 bezbłędnie stosuje przysłówki określające chronologię wydarzeń przy określaniu kolejności wydarzeń 

w opowiadaniu 
 opanował i stosuje w praktyce  słownictwo z poznanej partii materiału, w tym związane ze zwierzętami, 

sposobami i środkami komunikowania się, żeglarstwem, czasowniki frazowe i wyrażenia z języka 
potocznego 

 



 opanował i stosuje w praktyce  słownictwo z poznanej partii materiału, z dziedzin takich jak: pojęcia 

geograficzne, pogoda, choroby i dolegliwości, domy, przemysł i rolnictwo, klimat i niektóre wyrażenia z 
języka potocznego 

 

Ocena bardzo dobra: 
 

  stosuje czasy present simple, present continuous, past simple i past continuous, samodzielnie koryguje błędy 
 korzysta z bogatego zasobu słownictwa w zakresie omawianej tematyki: czynności wykonywane w wolnym 

czasie, przedmioty szkolne, części garderoby, uczucia, członkowie rodziny, części ciała, czasowniki frazowe 
z get, słownictwo związane z muzyką, poznane wyrażenia z języka potocznego 

  stosuje rzeczownik odsłowny (gerund) po wymagających tego czasownikach i wyrażeniach przyimkowych 
 wie, które czasowniki wymagają samego bezokolicznika, a które dopełnienia i bezokolicznika; bezbłędnie 

stosuje te konstrukcje w praktyce 
  stosuje stronę bierną czasu present Simple, past Simple we wszystkich formach, zamienia zdania ze strony 

czynnej na bierną i odwrotnie 
     stosuje konstrukcje: verbs of perception + present participle i can/could + verbs of perception, opisując swoje 

wrażenia zmysłowe, czasami popełnia błędy 
 właściwie stosuje wyrażenie be going to  i czas przyszły future simple, mówiąc o planach       i zamiarach 

na przyszłość 
 wykorzystuje bogate słownictwo z zakresu omawianej tematyki: wrażenia zmysłowe, dźwięki, części ciała, 

przesądy, portale społecznościowe, życie szkolne 
 

 poprawnie stosuje czas  present perfect lub past simple, stosuje właściwe określenia czasu stosownie 
do kontekstu 

 operuje słownictwem z zakresu sportów, w tym sportów ekstremalnych, topografii terenu i wyrażeń z języka 
potocznego 

 poprawnie stosuje czasy past simple i past perfect w zależności od kontekstu zdania,  
 właściwie używa zwrotu used to we wszystkich typach zdań 

 operuje bogatym słownictwem z poznanej partii materiału, np. związanym z recyklingiem, wynalazkami, 
materiałami, artykułami gospodarstwa domowego, jak również poznanymi wyrażeniami z języka potocznego 

 stosuje przysłówki określające chronologię wydarzeń przy określaniu kolejności wydarzeń w opowiadaniu 
 opanował i stosuje w praktyce większość słownictwa z poznanej partii materiału, w tym związane ze 

zwierzętami, sposobami i środkami komunikowania się, żeglarstwem, czasowniki frazowe i wyrażenia z 
języka potocznego 

 opanował i stosuje w praktyce większość słownictwa z poznanej partii materiału, z dziedzin takich jak: 
pojęcia geograficzne, pogoda, choroby i dolegliwości, domy, przemysł i rolnictwo, klimat i niektóre 
wyrażenia z języka potocznego 

 
 

Ocena  dobra: 
 
 
  stosuje czasy present simple, present continuous, past simple i past continuous, zdarza mu się popełniać 

błędy 
 korzysta ze  słownictwa w zakresie omawianej tematyki: czynności wykonywane w wolnym czasie, 

przedmioty szkolne, części garderoby, uczucia, członkowie rodziny, części ciała, czasowniki frazowe z get, 
słownictwo związane z muzyką, poznane wyrażenia z języka potocznego 

  stosuje rzeczownik odsłowny (gerund) po wymagających tego czasownikach i wyrażeniach przyimkowych 
 wie, które czasowniki wymagają samego bezokolicznika, a które dopełnienia i bezokolicznika;  

 poprawnie stosuje konstrukcję should(n’t) have/ought to have 
 

 poprawnie buduje zdania twierdzące, pytające i przeczące w drugim trybie warunkowym 
 

 bezbłędnie buduje pytania typu question tags, stosuje właściwą intonację 



  stosuje stronę bierną czasu present Simple, past Simple we wszystkich formach, zamienia zdania ze strony 

czynnej na bierną i odwrotnie 
     stosuje konstrukcje: verbs of perception + present participle i can/could + verbs of perception, opisując swoje 

wrażenia zmysłowe, czasami popełnia błędy 
 właściwie stosuje wyrażenie be going to  i czas przyszły future simple, mówiąc o planach       i zamiarach 

na przyszłość, zdarza mu się popełnić błędy 
 wykorzystuje słownictwo z zakresu omawianej tematyki: wrażenia zmysłowe, dźwięki, części ciała, przesądy, 

portale społecznościowe, życie szkolne 
 

w większości poprawnie stosuje czas  present perfect lub past simple, stosuje właściwe określenia czasu 
stosownie do kontekstu 

 operuje dużą ilością  słownictwa z zakresu sportów, w tym sportów ekstremalnych, topografii terenu 
i wyrażeń z języka potocznego 

 prawie zawsze poprawnie stosuje czasy past simple i past perfect w zależności od kontekstu zdania,  
 właściwie używa zwrotu used to we wszystkich typach zdań 

 operuje bogatym słownictwem z poznanej partii materiału, np. związanym z recyklingiem, wynalazkami,  
 stosuje przysłówki określające chronologię wydarzeń przy określaniu kolejności wydarzeń w opowiadaniu 
 opanował i stosuje w praktyce dużą ilość słownictwa z poznanej partii materiału, w tym związane ze 

zwierzętami, sposobami i środkami komunikowania się, żeglarstwem, czasowniki frazowe i wyrażenia z 
języka potocznego 

 opanował i stosuje w praktyce dużą ilość słownictwa z poznanej partii materiału, z dziedzin takich jak: 
pojęcia geograficzne, pogoda, choroby i dolegliwości, domy, przemysł i rolnictwo, klimat i niektóre 
wyrażenia z języka potocznego 

 

 
 

Ocena  dostatecznaa: 
 
 
  stosuje czasy present simple, present continuous, past simple i past continuous, zdarza mu się popełniać 

wiele błędów, zapomina o budowie czasów gramatycznych 
 korzysta ze  słownictwa w zakresie omawianej tematyki: czynności wykonywane w wolnym czasie, 

przedmioty szkolne, części garderoby, uczucia, członkowie rodziny, części ciała, czasowniki frazowe z get, 
słownictwo związane z muzyką, poznane wyrażenia z języka potocznego 

  stosuje rzeczownik odsłowny (gerund) po niektórych wymagających tego czasownikach i wyrażeniach 
przyimkowych 

 wie, które czasowniki wymagają samego bezokolicznika 
  stosuje stronę bierną czasu present Simple, past Simple we wszystkich formach, z pomocą nauczyciela  

zamienia zdania ze strony czynnej na bierną i odwrotnie 
     stosuje konstrukcje: verbs of perception + present participle i can/could + verbs of perception, opisując swoje 

wrażenia zmysłowe, czasami popełnia błędy 
 właściwie stosuje wyrażenie be going to  i czas przyszły future simple, mówiąc o planach       i zamiarach 

na przyszłość, popełnia liczne błędy 
 wykorzystuje słownictwo z zakresu omawianej tematyki: wrażenia zmysłowe, 

dźwięki, części ciała, przesądy, portale społecznościowe, życie szkolne 
 

 poprawnie stosuje czas  present perfect lub past simple, stosuje właściwe określenia czasu 
stosownie do kontekstu 

 operuje    słownictwem z zakresu sportów, w tym sportów ekstremalnych, topografii terenu i wyrażeń z 
języka potocznego 

 stosuje czasy past simple i past perfect w zależności od kontekstu zdania,  

 poprawnie stosuje konstrukcję should(n’t) have/ought to have 
 

 poprawnie buduje zdania twierdzące, pytające i przeczące w drugim trybie warunkowym 
 

  buduje pytania typu question tags, czasami popełnia błędy 



 właściwie używa zwrotu used to we wszystkich typach zdań 

 operuje bogatym słownictwem z poznanej partii materiału, np. związanym z recyklingiem, wynalazkami,  
 stosuje przysłówki określające chronologię wydarzeń przy określaniu kolejności wydarzeń w opowiadaniu 
 opanował i stosuje w praktyce dużą ilość słownictwa z poznanej partii materiału, w tym związane ze 

zwierzętami, sposobami i środkami komunikowania się, żeglarstwem, czasowniki frazowe i wyrażenia z 
języka potocznego 

 opanował i stosuje w praktyce dużą ilość słownictwa z poznanej partii materiału, z dziedzin takich jak: 
pojęcia geograficzne, pogoda, choroby i dolegliwości, domy, przemysł i rolnictwo, klimat i niektóre 
wyrażenia z języka potocznego 

 

 

 poprawnie stosuje konstrukcję should(n’t) have/ought to have 
 

 poprawnie buduje zdania twierdzące, pytające i przeczące w drugim trybie warunkowym 
 

  buduje pytania typu question tags, czasami popełnia błędy 


