
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA SIÓDMA JĘZYKOWA  

PODRĘCZNIK :  INSIGHT – Oxford University Press                                            
Autorzy: Jayne Wildman, Fiona Beddall                                                                         
Nr akceptacji MEN (reforma 2019):  
Intermediate: 953/2/2019 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT – GLOBAL SCHOLARS :Projekt interdyscyplinarny           
( ekologia, geografia, biologia, socjologia, informatyka, żywy język angielski podczas 
kontaktów z rówieśnikami na całym świecie) wykonywanie projektów i dzielenie się wiedzą 
z rówieśnikami w innych krajach online. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

 

1. SŁOWNICTWO: 

- zainteresowania, ulubione czynności czasu wolnego - życie rodzinne 

- duże liczby; przedmioty codziennego użytku - tajemnice i legendy  

- prace wykonywane w gospodarstwie domowym   - formy komunikacji 

- rodzaje domów, pomieszczeń, meble i AGD - sport – znane osoby – opisywanie  

- nazwy rutynowych czynności   - zjawiska natury 

- czasowniki wyrażające ruch   - dzieła nowoczesnej technologii 

- cechy pozytywne i negatywne – opis postaci - środowisko naturalne  

- miejsca – opis i porównanie   - zjawiska straszne, tajemnicze, niewyjaśnione- 

- części ciała, zdrowie   - przedstawianie czasu 

- regulaminy – nakazy i zakazy – zasady szkolne - strach i fobie 

- materiały     - talent i pracowitość  

- zawody i odpowiedzialność/wymarzona praca - obóz wakacyjny, spędzanie wakacji  

- opis postaci – wygląd zewnętrzny    

 

2. GRAMATYKA: 

- czas present simple    - czas present continuous;  

- czasownik have got    - can /could ; questions with how 

- present simple vs present continuous  - czas past simple 

- czas past continuous   - czas future simple – will/won’t 

- zdanie warunkowe I typu   - konstrukcja going to 

- stopniowanie przymiotników   - przysłówki częstotliwości 

- czas present perfect   - przysłówki – tworzenie 

- czasowniki modalne – nakaz i sugerowanie - rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

- present continuous with future meaning - kwantyfikatory: some, any, much many, a lot 

 

3. FUNKCJE JĘZYKA: 

 

- prośby o pomoc    – opisywanie uczuć i wydarzeń 

- relacjonowanie wydarzeń przeszłych  - rozumienie pocztówek i reklam  

- przedstawianie ulubionej muzyki, wykonawców   - opis wypadku – sugerowanie  

- pomaganie ludziom - pisanie profilu internetowego - planowanie 

- mówienie o przyszłości   - zapraszanie 

- opisywanie typowego weekendu  - informacje sms  

- opisywanie ulubionego programu TV  - opisywanie osób 

- dokonywanie ustaleń dot. spotkań  - pisanie biografii i opisywanie ludzi  

- informacja turystyczna – dialogi   - pytanie o cenę 

- kupowanie rzeczy, prezentów    - przygotowywanie plakatu pro społecznego 

- ulotki i znaki informacyjne   - przepraszanie  

- pisanie e-mail    - podawanie instrukcji  

- opisywanie swojego wymarzonego domu  - przeprowadzanie wywiadu – pisanie 

- pytanie o zgodę, zgadzanie się    - sondaż opinii – pisanie 

- mówienie o uczuciach   - pytanie o radę i opinię; udzielanie rad 

- opisywanie miejsca – miasto/wieś   - mówienie o preferencjach  

 

 

WYMAGANIA  NAUCZYCIELA  

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI: 
- prace klasowe – testy gramatyczno – leksykalne, różne formy pisemne, 

zapowiadane z 2 tyg. wyprzedzeniem ( w semestrze 3 bądź 4 sprawdziany) 

- kartkówki zapowiedziane  bądź nie z 3 ostatnich lekcji 

- regularna praca na platformie INSTALLING – przyswajanie bieżącego 

słownictwa 
- odpowiedź ustna – w tym czytanie i opowiadanie tekstów (zapowiadana) 
- prace domowe 
- project’y w tym aktywny kontakt online i prace projektowe w ramach Global 

Scholars 
- sprawdzanie zeszytów i zeszytów ćwiczeń lub ćwiczeń online 
- aktywność na lekcji 

 

ZASADY POPRAWIANIA OCEN NIEDOSTATECZNYCH 
- prac klasowych – do dwóch tygodni po powiadomieniu o ocenie. Na podobnych 

zasadach poprawiamy ocenę dopuszczającą. 
- prace domowe – po sprawdzeniu i stwierdzeniu błędów uczeń otrzymuje 

możliwość poprawy pracy i jeśli w  poprawionej pracy nadal będą błędy lub 
poprawa nie zostanie wykonana w przeciągu 2 tyg. uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

- uczeń ma 2 tyg. na uzupełnienie wszystkich braków bądź doniesienie zaległych 
prac. 

- innym przypadkiem jest stwierdzony brak pracy domowej a uczeń wykorzystał 
już 3 nieprzygotowania bądź nie zgłosi braku pracy domowej – wtedy otrzymuje 
ocenę niedostateczną, co nie zwalnia go z obowiązku uzupełnienia braków w 
przeciągu 2 tyg. 

- zeszyt przedmiotowy – uczeń zobowiązany jest do systematycznego i 
starannego prowadzenia zeszytu z uwzględnieniem pełnego zapisu z lekcji i prac 

domowych. W wypadku stwierdzenia rażących braków uczeń może otrzymać 
ocenę niedostateczną. Uczeń powinien uzupełnić braki w zeszycie bądź w 
zeszycie ćwiczeń w przeciągu 2 tyg. 

 

INNE POSTANOWIENIA 

- w wypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń w przeciągu 2 tyg. od powrotu 
do szkoły po chorobie przystępuje do pisania testu. Ewentualne oceny 
niedostateczne poprawia na zasadach powyżej. 

- uczeń ma prawo zgłosić w semestrze 3 nieprzygotowania do lekcji bez podania 
przyczyny (brak pracy domowej, ogólne nieprzygotowanie do lekcji). 

- jeśli uczeń nie posiada zeszytu, zeszytu ćwiczeń bądź podręcznika, w których 
nie należało odrobić pracy domowej sygnalizuje jedynie brak ale nie 
wykorzystuje nieprzygotowania. W takiej sytuacji uczeń jest zobowiązany do 

p[racy na równi z innymi i uzupełnia braki. 
- za pracę na lekcji uczeń może być nagrodzony „+”, które sumują się 5 x „+” = 

ocena bardzo dobra. 
 

ZASADY WYSTAWIANIA OCEN SEMESTRALNYCH 

- ocena semestralna nie jest średnią ocen cząstkowych . Przy wystawieniu oceny 
brane są  pod uwagę przede wszystkim oceny z prac pisemnych (klasowych), 
kartkówek, odpowiedzi ustnych, Installing’u, aktywności, prac domowych, 
project’ów i zeszytów. Uczeń, który otrzymał w semestrze ocenę niedostateczną 
nie może otrzymać oceny celującej na semestr. 

- ocena końcowo roczna nie jest oceną za 2 semestr nauki. 
wszystkie oceny ucznia są na bieżąco podawane uczniowi i wpisywane do Librus’a 

 

 

https://elt.oup.com/bios/elt/w/wildman_j?cc=global&selLanguage=en&mode=hub


 

 

KRYTERIA OCENIANIA: 
OCENA CELUJĄCA(6) 

Gramatyka i słownictwo: uczeń potrafi operować prostymi i złożonymi strukturami.  Posiada informacje i posługuje się 

strukturami wykraczającymi poza program nauczania. Buduje spójne zdania. Stosuje szeroki zakres słownictwa 

odpowiedni do zadania oraz operuje słownictwem wykraczającym poza program nauczania .Używa poprawnie elementów 

słownictwa o charakterze złożonym /abstrakcyjnym.  

Słuchanie: uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć kluczowe oraz 

szczegółowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach. Z łatwością wydobywa potrzebne informacje i 

przekształca je w formę pisemną. Potrafi rozpoznać uczucia i reakcję mówiącego. Potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki. 

Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Mówienie: uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Mówi spójnie bez zawahań. Posługuje się poprawnym 

językiem, rzadko popełniając błędy. Dysponuje szerokim zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Umie w 

naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go zrozumieć bez trudności. Uczeń wykazuje się płynnością i 

znajomością struktur wykraczających poza wymagany dla poziomu materiał. 

Pisanie: uczeń potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, bardziej złożone struktury i trudniejsze słownictwo. 

Potrafi w spójny sposób zorganizować tekst. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne oraz ciekawe dla niego 

punkty. Pisze teksty o odpowiedniej długości. Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. Uczeń wykazuje się płynnością i 

znajomością struktur wykraczających poza wymagany dla poziomu materiał. 

Bierze z powodzeniem udział w konkursach językowych oraz wykonuje dodatkowe prace (np.dekoracje-plakaty i gazetki 

informacyjne w języku angielskim. 

OCENA BARDZO DOBRA (5) 

Gramatyka i słownictwo: uczeń potrafi poprawnie operować prostymi i złożonymi strukturami. Potrafi budować spójne 

zdania. Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania. Używa poprawnie słownictwo o charakterze bardziej 

złożonym /abstrakcyjnym. 

Słuchanie: uczeń potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć 

potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcję mówiącego. 

Potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki. Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.  

Mówienie: uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie bez zawahań. Posługuje się 

poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów. Dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. 

Potrafi omawiać tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym. Umie  w naturalny sposób 

zabierać głos w rozmowie. Można go z łatwością zrozumieć. 

Pisanie: uczeń potrafi napisać zadanie zawierające złożone struktury i słownictwo. Potrafi w spójny sposób zorganizować 

tekst. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. Pisze teksty o odpowiedniej długości. Używa prawidłowej 

pisowni i interpunkcji. 

OCENA DOBRA (4) 

Gramatyka i słownictwo: uczeń potrafi poprawnie operować większością prostych i złożonych struktur. Potrafi budować 

zdania w większości wypadków spójne.  Za zwyczaj używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 

Używa poprawnie elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym.  

Słuchanie: uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć większość 

kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i 

przekształcić je w formę pisemną. Potrafi zwykle rozpoznać uczucia  i reakcje mówiącego.  Potrafi rozróżnić dźwięki. 

Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Mówienie: uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem. 

Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. Dysponuje zakresem słownictwa dla 

wyrażenia myśli i idei. Potrafi omawiać tematy codzienne i niektóre tematy o charakterze bardziej złożonym / 

abstrakcyjnym.  

Pisanie: uczeń potrafi pisać stosując złożone struktury i słownictwo. Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne.  

W zdaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca. Pisze teksty nieco 

dłuższe lub krótsze od wymaganej długości. Używa przeważnie prawidłowej pisowni interpunkcji.  

OCENA DOSTATECZNA (3) 

Gramatyka i słownictwo: uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi. Potrafi 

budować zdania niekiedy spójne. Na ogół używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. Używa niewiele 

słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym. 

Słuchanie: uczeń potrafi czasem zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć część 

kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i 

przekształcić je w formę pisemną. Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi rozróżnić większość dźwięków. 

Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Mówienie: uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym 

wahaniem. Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów. Dysponuje 

ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei. Potrafi omawiać codzienne tematy, ale niewiele tematów o 

charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym. Umie czasami w naturalny sposób zbierać głos w rozmowie. Można go 

zazwyczaj zrozumieć. 

Pisanie: uczeń potrafi napisać zadanie zawierające proste struktury i słownictwo. Potrafi zorganizować tekst, który 

mógłby być bardziej spójny. W zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów. Może  pisać teksty wyraźnie 

dłuższe lub krótsze od wymaganej długości. Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.  

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) 

Gramatyka i słownictwo: uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych. Potrafi 

budować zdania, ale przeważnie niespójne. Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do 

zadania. Czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa.  

Słuchanie: uczeń potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć 

kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych 

informacji i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi 

rozróżnić niektóre dźwięki. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy i 

podpowiedzi. 

Mówienie: uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnością. Potrafi czasem mówić spójnie, ale z 

częstym wahaniem. Posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów. 

Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. potrafi omawiać codzienne 

tematy, ale rzadko podejmuje tematy o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym. Rzadko próbuje zbierać głos 

w rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością. 

Pisanie: uczeń próbuje pisać zadania zawierające proste struktury i słownictwo. Tekst bywa spójny ale brak mu 

organizacji. W zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty. Może pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze 

od wymaganej długości. Używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

Dostosowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

 

I. Uwagi wstępne: 
1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce 

dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. 

2. Wymagania merytoryczne odpowiadają podstawie programowej nauczania języka angielskiego i 

niemieckiego w szkole podstawowej/gimnazjum i odpowiedniemu programowi nauczania. 

3. Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej, odpowiedzi ustnej, pracy podczas lekcji są 

takie same, jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy ma zróżnicowany charakter, z 

uwzględnieniem zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Opinia o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu nie zwalnia dziecka z obowiązku 

systematycznej pracy. 

5. Uczeń uczęszcza na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, jeśli takie jest zalecenie poradni lub 

psychologa szkolnego. 

6. Uczniowi umożliwia się pisanie sprawdzianów/egzaminów dostosowanych do jego możliwości 

psychofizycznych. 

 

II. Dostosowanie wymagań: 
uczeń z dysleksją: 

- w klasie nie czyta głośno nowego tekstu (może czytać tylko tekst opracowany wcześniej w 

domu) 

- ma więcej czasu na czytanie tekstów poleceń, instrukcji, zwłaszcza podczas samodzielnej pracy 

lub sprawdzianów, w razie potrzeby nauczyciel pomaga w ich odczytaniu 

- ma możliwość poprawiania prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek ustnie  

- oceniany jest indywidualnie  

uczeń z dysgrafią i dysortografią: 

- może popełniać błędy w samodzielnym pisaniu, pisaniu z pamięci, ze słuchu i przepisywaniu z 

tablicy, dlatego oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem wartości merytorycznej pracy  

- popełnione błędy omawia z nauczycielem indywidualnie 

- nie jest oceniany za graficzną stronę pisma 

- na polecenie nauczyciela głośno odczytuje własny tekst (wyjaśniając wszystkie wątpliwości 

ortograficzne), jeśli zapis graficzny uniemożliwia nauczycielowi jego przeczytanie  

 uczeń z ADHD: 

- siedzi w pierwszej ławce, w pobliżu nauczyciela, ale nie przy samym oknie (lub z tyłu klasy, w 

przypadku, gdy uczeń potrzebuje dużo przestrzeni - w takiej sytuacji nauczyciel często podchodzi 

do ucznia i sprawdza jak postępuje praca)  

- ma jasno określone granice przestrzenne (ławka, przestrzeń, gdzie dziecko może się poruszać) 

- w miejscu pracy ma porządek 

- wysłuchuje/odczytuje krótkie polecenia 

- na polecenie nauczyciela powtarza głośno instrukcje, tak często jak to jest potrzebne  

- sporządza notatkę z lekcji (w miarę potrzeb - w wersji skróconej) 

- zapisuje pracę domową zarówno ustną, jak i pisemną (jeśli nic nie jest zadane – formułę „nic do 

zrobienia”) 

- zapisuje wszelkie konieczne informacje (np. o planowanych wycieczkach, akademiach, datach 

sprawdzianu i wymaganym zakresie materiału) 

- oceniany jest indywidualnie 

- może pisać prace klasowe i sprawdziany podzielone na mniejsze partie  

 

 


