
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO  

DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.1 

 

 

POZIOM PODSTAWOWY /P/ 

 

Czynności ucznia: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY /PP/ 

(wszystko, co w zakresie podstawowym 
i ponadto) 

Czynności ucznia: 

1. TEEN LIFE

Funkcje  

językowe 
 prostymi słowami wyraża własne preferencje 

dotyczące stylu uczenia się 

 opisuje stany, typowe czynności rutynowe oraz 

czynności trwające obecnie

 sporządza prostą charakterystykę 

kolegi/koleżanki na podstawie 

przeprowadzonego z nim/nią wywiadu 

 wyraża proste plany i ustalenia na przyszłość 

 pobieżnie opisuje zdarzenia przeszłe i zadaje 

nieskomplikowane pytania dotyczące 

przeszłości, np. prowadząc rozmowę 

telefoniczną lub opowiadając o ważnym dla 

siebie dniu 

 właściwie reaguje w określonych kontekstach 

sytuacyjnych 

 przekazuje w języku obcym informacje zawarte 

w materiałach wizualnych  

 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 

 spontanicznie i poprawnie reaguje w 

określonych kontekstach sytuacyjnych 

 w rozbudowany sposób przekazuje w języku 

obcym informacje zawarte w materiałach 

wizualnych  

 

Gramatyka/ 

Słownictwo 

 

 

 poprawnie korzysta z czasów present simple, 

present continuous, past simple i past 

continuous we wszystkich typach zdań, ale 

zdarzają mu się drobne kłopoty z określeniem 

czynności dokonanej i niedokonanej 

w przeszłości i błędy w odmianie czasowników 

nieregularnych 

 poprawnie pyta o częstotliwość wykonanych 

czynności i używa poznanych wyrażeń 

przysłówkowych do określenia częstotliwości 

 w miarę poprawnie tworzy wyrazy przeciwne do 

podanych przez dodanie do nich odpowiednich 

przedrostków: dis- lub un- 

 używa podstawowych słów i wyrażeń 

dotyczących omawianej tematyki: czynności 

wykonywane w wolnym czasie, przedmioty 

szkolne, części garderoby, uczucia, członkowie 

rodziny, części ciała, czasowniki frazowe z get, 

słownictwo związane z muzyką, niektóre 

wyrażenia z języka potocznego 

 

 

 bezbłędnie stosuje czasy present simple, 

present continuous, past simple i past 

continuous 

 bezbłędnie określa częstotliwość wykonanych 

czynności  

 bezbłędnie tworzy wyrazy przeciwne do 

podanych przez dodanie do nich odpowiednich 

przedrostków: dis- lub un- 

 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 



 

2. ARTS

Funkcje  

językowe 
 w prostych słowach wyraża swój stosunek 

emocjonalny do różnych rzeczy, w tym opinie 

na temat tego, co lubi i czego nie lubi 

 formułuje proste opinie na temat filmów 

 krótko i w miarę poprawnie zgadza się lub nie 

zgadza z opinią przedmówcy 

 zadaje pytania z kwestionariusza i udziela 

prostych odpowiedzi na temat swoich 

umiejętności i planów, notuje odpowiedzi 

kolegów 

 pisze prostą, kilkuzdaniową recenzję 

obejrzanego filmu lub przeczytanej książki 

 zadaje pytania i udziela odpowiedzi na pytania 

dotyczące ulubionego obrazu, posługując się 

podanym wzorem 

 sporządza w miarę poprawny, kilkuzdaniowy 

opis ulubionego obrazu 

 właściwie reaguje w określonych kontekstach 

sytuacyjnych 

 przekazuje w języku obcym informacje zawarte 

w materiałach wizualnych 

 

 swobodnie wyraża swoje opinie i stosunek 

emocjonalny do różnych rzeczy, w tym opinie 

na temat obejrzanych filmów 

 bezbłędnie zgadza się lub nie zgadza z opinią 

przedmówcy 

 prowadzi wywiad z kolegami/koleżankami na 

temat ich umiejętności i planów, notuje ich 

odpowiedzi i porównuje wyniki 

 formułuje bardziej rozbudowaną recenzję filmu 

lub przeczytanej książki 

 swobodnie wypowiada się ustnie i pisemnie na 

temat ulubionego obrazu 

 spontanicznie i poprawnie reaguje w 

określonych kontekstach sytuacyjnych 

w rozbudowany sposób przekazuje w języku 

obcym 

     informacje zawarte w materiałach wizualnych 

Gramatyka/ 

Słownictwo 

 

 w miarę poprawnie stosuje rzeczownik 

odsłowny (gerund) po wymagających tego 

czasownikach lub wyrażeniach przyimkowych 

 na ogół właściwie stosuje so lub nor i 

odpowiedni operator, zgadzając się z 

przedmówcą, choć czasami miewa problemy z 

wyborem operatora, szczególnie w przypadku 

zdań w czasie present simple i past simple 

 w miarę poprawnie stosuje konstrukcję: 

czasownik (+ dopełnienie) + bezokolicznik, ale 

tylko z najczęściej używanymi czasownikami 

 poprawnie stosuje stronę bierną czasu present 

simple w pytaniach i odpowiedziach na pytania 

 właściwie stosuje zaimki względne which i who 

w odniesieniu do rzeczy i ludzi 

 używa tylko podstawowych słów i wyrażeń 

dotyczących omawianej tematyki: film, 

przymiotniki wyrażające opinię, muzyka i 

taniec, umiejętności, książki, czasowniki 

frazowe z przyimkiem up, uczucia 

 bezbłędnie stosuje rzeczownik odsłowny 

(gerund) po wymagających tego czasownikach 

i wyrażeniach przyimkowych 

 właściwie stosuje konstrukcję: so/nor + 

operator, zgadzając się z opinią przedmówcy 

 wie, które czasowniki wymagają samego 

bezokolicznika, a które dopełnienia i 

bezokolicznika; bezbłędnie stosuje 

te konstrukcje w praktyce 

 bezbłędnie stosuje stronę bierną czasu present 

simple we wszystkich formach, zamienia 

zdania ze strony czynnej na bierną i odwrotnie 

 bezbłędnie stosuje zaimki względne who i 

which 

 korzysta z bogatego zasobu słownictwa w 

zakresie omawianej tematyki 

3. OPINIONS

Funkcje  

językowe 
 formułuje proste wnioski logiczne i wyraża 

przypuszczenia 

 prostymi słowami opisuje wrażenia zmysłowe 

 rozumie i krótko wyraża konieczność, brak 

konieczności, zobowiązania i zakazy 

 udziela prostych porad 

 właściwie reaguje w określonych kontekstach 

 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 



 

sytuacyjnych 

 przekazuje w języku obcym oraz w języku 

polskim informacje zawarte w materiałach 

wizualnych 

 dość płynnie opisuje problemy i formułuje 

porady 

 spontanicznie i poprawnie reaguje w 

określonych kontekstach sytuacyjnych 

 w rozbudowany sposób przekazuje w języku 

obcym oraz w języku polskim informacje 

zawarte w materiałach wizualnych 

 

Gramatyka/ 

Słownictwo 

 

rozumie użycie czasowników modalnych 

must/can’t, could, may, might dla wyrażenia 

przypuszczeń; stosuje je, opierając się na 

przykładach 

rozumie i w miarę poprawnie stosuje czasowniki 

modalne must, mustn’t/can’t, i wyrażenie have 

to/don’t have to dla wyrażenia konieczności i 

zakazów, choć czasami popełnia błędy w 

wyborze czasownika, szczególnie przy 

wyrażaniu braku konieczności 

 potrafi dopasować zaimki zwrotne do 

podmiotu 

rozumie i w miarę poprawnie stosuje zwroty 

should/ought to, shouldn’t i had better, tworzy z 

nimi proste porady 

poprawnie buduje zdania ze spójnikiem and, 

lecz miewa problemy z właściwym 

zastosowaniem spójnika however 

opanował podstawowe słownictwo z poznanej 

partii materiału: prawa, regulaminy i zasady, 

problemy nastolatków, przymiotniki wyrażające 

opinie, czasowniki frazowe z przyimkiem down 

 

 dobrze opanował użycie czasowników 

modalnych must/can’t, could, may, might do 

wyrażenia przypuszczeń, stosuje je we 

właściwym kontekście 

 bezbłędnie stosuje czasowniki modalne must, 

mustn’t/can’t, i wyrażenie have to/don’t have 

to do wyrażenia konieczności i zakazów 

 bezbłędnie posługuje się zaimkami zwrotnymi  

 poprawnie używa czasowników modalnych 

should(n’t), ought(n’t) to oraz wyrażenia had 

better 

 bezbłędnie stosuje spójniki and i however 

 dobrze opanował większość słownictwa z 

poznanej partii materiału, np.: prawa, 

regulaminy i zasady, problemy nastolatków, 

przymiotniki wyrażające opinie, czasowniki 

frazowe z przyimkiem down, elementy 

słowotwórstwa z wykorzystaniem 

przedrostków: il-, im-,  in- 

4.  MIND OVER MATTER

Funkcje  

językowe 
 prostymi słowami opisuje, co widzi, słyszy i 

czuje 

 w miarę poprawnie opisuje plany, zamiary oraz 

przewidywania odnośnie do przyszłości 

 potrafi wyrazić spontaniczną decyzję i 

zaoferować wykonanie jakiejś czynności 

 z pewnymi błędami wyraża konsekwencje 

czynności lub zdarzeń przyszłych 

 prostymi słowami, choć z pewnymi błędami, 

opowiada przebieg wydarzeń w opowiadaniu 

 właściwie reaguje w określonych kontekstach 

sytuacyjnych 

 przekazuje w języku obcym informacje zawarte 

w materiałach wizualnych 

 szczegółowo opisuje, co widzi, słyszy i czuje 

 formułuje dłuższą wypowiedź pisemną 

dotyczącą następnego tygodnia, wydarzeń 

zaplanowanych i przewidywanych 

 bez trudu wyraża obietnice, spontaniczne 

decyzje i propozycje 

 całkowicie poprawnie określa konsekwencje 

zdarzeń lub czynności przyszłych 

 dość swobodnie i poprawnie pisze 

opowiadanie, korzystając z podanej listy 

wyrażeń 

 spontanicznie i poprawnie reaguje w 

określonych kontekstach sytuacyjnych 

 w rozbudowany sposób przekazuje w języku 

obcym informacje zawarte w materiałach 

wizualnych 

 

Gramatyka/ 

Słownictwo 
 w miarę poprawnie stosuje konstrukcje: verbs 

of perception + present participle i can/could + 

 swobodnie stosuje konstrukcje: verbs of 

perception + present participle i can/could + 



 

 verbs of perception opisując swoje wrażenia 

zmysłowe 

 na ogół poprawnie stosuje will/won’t, shall i 

going to w odniesieniu do przyszłości, czasami 

jednak ma kłopot z dopasowaniem 

odpowiedniej formy do kontekstu 

 rozumie zasady tworzenia zdań warunkowych 

w pierwszym trybie, czasami może popełniać 

błędy w formie czasownika 

 korzysta z ograniczonego zasobu słownictwa 

dotyczącego omawianej tematyki: wrażenia 

zmysłowe, dźwięki, części ciała, przesądy, 

portale społecznościowe, życie szkolne 

 

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 

 samodzielnie i poprawnie buduje zdania                          

w pierwszym trybie warunkowym 

 wykorzystuje bogate słownictwo z zakresu 

omawianej tematyki: wrażenia zmysłowe, 

dźwięki, części ciała, przesądy, portale 

społecznościowe, życie szkolne 

5. CHALLENGES

Funkcje  

językowe 
 w prostych słowach opowiada o tym, co się już 

wydarzyło lub jeszcze nie wydarzyło w bliżej 

nieokreślonej i określonej przeszłości i o 

swoich doświadczeniach sportowych 

 zadaje nieskomplikowane pytania dotyczące 

ważnych rzeczy i wydarzeń z życia 

kolegi/koleżanki i udziela odpowiedzi na 

pytania 

 z pewnymi błędami potrafi zaplanować pieszą 

wycieczkę 

 właściwie reaguje w określonych kontekstach 

sytuacyjnych 

 przekazuje w języku obcym informacje 

zawarte w materiałach wizualnych 

  bez trudu opisuje czynności już wykonane i 

jeszcze niewykonane 

  prowadzi swobodną rozmowę z 

kolegą/koleżanką na temat doświadczeń 

życiowych i sportowych i istotnych wydarzeń 

w jego/jej i swoim życiu 

  pisze poprawny pod względem 

gramatycznym i leksykalnym e-mail 

opisujący pieszą wycieczkę 

 spontanicznie i poprawnie reaguje w 

określonych kontekstach sytuacyjnych 

  w rozbudowany sposób przekazuje w języku 

obcym informacje zawarte w materiałach 

wizualnych 

  

Gramatyka/ 

Słownictwo 

 

  rozumie różnicę w budowie czasów present 

perfect i past simple, choć ma trudności z 

zastosowaniem ich w odpowiednim 

kontekście i z wyborem stosownego 

określenia czasu; zdarzają mu się błędy w 

formie czasowników nieregularnych 

   poprawnie stosuje spójniki so i because 

   opanował podstawowe słownictwo z zakresu 

sportów, topografii terenu i niektóre 

wyrażenia z języka potocznego 

 

 poprawnie stosuje czas  present perfect lub 

past simple, stosuje właściwe określenia czasu 

stosownie do kontekstu 

 bezbłędnie stosuje spójniki so i because 

 swobodnie operuje słownictwem z zakresu 

sportów, w tym sportów ekstremalnych, 

topografii terenu i wyrażeń z języka 

potocznego 

6. THAT’S CLEVER!

Funkcje  

językowe 
 w prostych słowach opisuje czynności, które 

się wydarzyły lub nie wydarzyły w bliżej 

nieokreślonej przeszłości, swoje 

doświadczenia życiowe i osiągnięcia, rzeczy i 

wydarzenia dla siebie istotne 

 potrafi przedstawić sekwencję wydarzeń 

przeszłych, choć ma pewne trudności z 

określeniem, która z nich była wcześniejsza, a 

która późniejsza 

 bardziej szczegółowo opisuje czynności, które 

 się wydarzyły lub nie wydarzyły w bliżej 

 nieokreślonej przeszłości, swoje 

 doświadczenia życiowe i  osiągnięcia, rzeczy i 

 wydarzenia dla siebie istotne 

 bez trudu przedstawia sekwencję wydarzeń  

      przeszłych 

  bezbłędnie opisuje zwyczaje i stany w 

przeszłości 



 

 w miarę poprawnie opisuje zwyczaje i stany w 

przeszłości 

 potrafi opisać proces powstawania czegoś w 

przeszłości 

 właściwie reaguje w określonych kontekstach 

sytuacyjnych 

 przekazuje w języku obcym informacje 

zawarte w materiałach wizualnych 

 szczegółowo opisuje proces powstawania 

czegoś  

      w przeszłości 

 spontanicznie i poprawnie reaguje w 

określonych kontekstach sytuacyjnych 

 w rozbudowany sposób przekazuje w języku  

      obcym informacje zawarte w materiałach   

      wizualnych 

 

Gramatyka/ 

Słownictwo 

 

 potrafi uzupełnić opis zdarzeń przeszłych 

zdaniami w czasie past perfect i past simple, ale 

ma trudności z samodzielnym zastosowaniem 

odpowiednich czasów w opowiadaniu 

 używa zwrotu used to w zdaniach twierdzących, 

ale zdarzają mu się błędy w formie przeczącej 

 poprawnie używa strony biernej czasu past 

simple z najczęściej stosowanymi 

czasownikami, czasami miewa problemy z 

poprawną formą imiesłowu biernego 

czasowników mniej znanych 

 potrafi utworzyć rzeczowniki oznaczające 

nazwy zawodów od większości poznanych 

czasowników lub innych rzeczowników, 

dodając do nich końcówki -er, -or lub –ist 

 pamięta i stosuje w praktyce podstawowe 

słownictwo z poznanej partii materiału, np. 

związane z recyklingiem, wynalazkami, 

materiałami, artykułami gospodarstwa 

domowego, jak również niektóre wyrażenia 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 

 bezbłędnie tworzy stronę bierną czasu past 

simple 

 potrafi utworzyć rzeczowniki oznaczające 

nazwy zawodów od poznanych czasowników 

lub innych rzeczowników, dodając do nich 

końcówki -er, -or lub -ist 

 operuje bogatym słownictwem z poznanej 

partii materiału, np. związanym z 

recyklingiem, wynalazkami, materiałami, 

artykułami gospodarstwa domowego, jak 

również poznanymi wyrażeniami z języka 

potocznego 

7. COMMUNICATION

Funkcje  

językowe 
 potrafi poprawnie zrelacjonować cudze prośby i 

polecenia, ale zdarzają mu się pewne błędy w 

relacjonowaniu zdań oznajmujących i 

pytających w formie zdania podrzędnego 

 rozumie sens ogólny usłyszanych i 

przeczytanych wiadomości, potrafi znaleźć 

różnice pomiędzy nimi i określić kolejność 

wydarzeń 

 właściwie reaguje w określonych kontekstach 

sytuacyjnych 

 przekazuje w języku obcym informacje zawarte 

w materiałach wizualnych 

 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  

 samodzielnie opisuje historię zadziwiającego 

ocalenia, właściwie stosuje przysłówki 

określające chronologię wydarzeń 

 spontanicznie i poprawnie reaguje w 

określonych kontekstach sytuacyjnych 

 w rozbudowany sposób przekazuje w języku 

obcym informacje zawarte w materiałach 

wizualnych 

Gramatyka/ 

Słownictwo 

 

 buduje zdania w mowie zależnej na podstawie 

zdań przykładowych, choć może popełniać 

błędy w strukturze zdania, np. zapomina o 

następstwie czasów w mowie zależnej lub o 

dokonaniu potrzebnych zmian przy 

określeniach czasu lub zaimkach wskazujących 

 poprawnie stosuje zasady następstwa czasów 

w mowie zależnej 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 zna i poprawnie stosuje przysłówki określające 

chronologię wydarzeń przy określaniu 

kolejności wydarzeń w opowiadaniu 

 opanował podstawowe słownictwo z poznanego 

materiału, w tym związane ze zwierzętami, 

sposobami i środkami komunikowania się, 

żeglarstwem, czasowniki frazowe z go i 

niektóre wyrażenia z języka potocznego 

 potrafi utworzyć rzeczowniki zakończone na -

tion od niektórych czasowników 

 bezbłędnie 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 

 bezbłędnie tworzy rzeczowniki za pomocą 

końcówki -tion dodanej do czasowników 

8. NATURAL WORLD

Funkcje  

językowe 
  dosyć poprawnie wyraża krytykę zdarzeń i 

czynności przeszłych  

  tworzy proste zdania opisujące czynności 

hipotetyczne 

  udziela prostych porad 

  na ogół poprawnie zadaje pytania 

sprawdzające w celu potwierdzenia informacji 

lub upewnienia się, czy ma rację 

  prostymi słowami i z pewnymi błędami opisuje 

ludzi i miejsca 

 właściwie reaguje w określonych kontekstach 

sytuacyjnych 

  przekazuje w języku obcym informacje 

zawarte w materiałach wizualnych oraz w 

języku polskim 

 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 

 płynnie i poprawnie opisuje ludzi i miejsca, w 

tym poznane kraje 

 spontanicznie i poprawnie reaguje w 

określonych kontekstach sytuacyjnych 

 w rozbudowany sposób przekazuje w języku 

obcym informacje zawarte w materiałach 

wizualnych  oraz w języku polskim 

Gramatyka/ 

Słownictwo 

 

rozumie zastosowanie konstrukcji should(n’t) 

have/ ought to have, ale czasami popełnia błędy 

w doborze odpowiedniej formy czasownika 

formułuje zdania twierdzące w drugim trybie 

warunkowym, choć zdarzają mu się niewielkie 

błędy w formie czasowników 

na ogół poprawnie buduje pytania typu question 

tags, ale ma problemy z właściwą intonacją 

przyswoił sobie podstawowe 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 

 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 

 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 


