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Ocena Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca 

Mówienie i 
reagowanie 

 Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat: pomieszczeń w domu, 
posiadanych przedmiotów czy zwierząt, 
pożywienia zwierząt, opisuje w co jest 
ubrany, swoją ulubioną porę roku, zasady 
obowiązujące w szkole, swoje 
dolegliwości, 

 reaguje na wypowiedzi kolegów i 
nauczyciela stosując płynnie poprawne 
zwroty, recytuje wierszyki i łamańce 
językowe oraz śpiewa piosenki, odgrywa 
rolę postaci z historyjek, nie popełnia 
błędów lub sporadycznie popełnia 
drobne błędy niezakłócające 
komunikacji. 

 Uczeń potrafi swobodnie udzielić 
odpowiedzi na zadane pytania 

  
  
  
  
  
 Uczeń: 
  
 - Swobodnie potrafi określić położenie 

przedmiotów, używając różnych 
przyimków miejsca 
 

 - Rozumie i samodzielnie stosuje zwrot 
grzecznościowy How are you?  i potrafi 
na niego odpowiednio zareagować 

 

 Uczeń poprawnie wypowiada się na 
temat : pomieszczeń w domu, 
posiadanych przedmiotów czy 
zwierząt, pożywienia zwierząt, opisuje 
w co jest ubrany, swoją ulubioną porę 
roku, zasady obowiązujące w szkole, 
swoje dolegliwości, 

 reaguje na wypowiedzi kolegów i 
nauczyciela stosując poprawne zwroty, 
recytuje wierszyki i łamańce językowe 
oraz śpiewa piosenkę z rozdziału 4 z 
nagraniem, odgrywa rolę postaci z 
historyjki, popełnia nieliczne błędy 
językowe i/lub fonetyczne, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

 Uczeń na ogół poprawnie potrafi 
udzielić odpowiedzi na zadane pytania 
 

 

 

 

Uczeń: 

- Swobodnie potrafi określić położenie 
przedmiotów, używając różnych 
przyimków miejsca 

 - Rozumie i samodzielnie stosuje 
zwrot grzecznościowy How are you?  i 
potrafi na niego odpowiednio 
zareagować 

 

 Uczeń z pewną trudnością 
wypowiada się na temat: 
pomieszczeń w domu, posiadanych 
przedmiotów czy zwierząt, 
pożywienia zwierząt, opisuje w co 
jest ubrany, swoją ulubioną porę 
roku, zasady obowiązujące w szkole, 
swoje dolegliwości, reaguje na 
wypowiedzi kolegów i nauczyciela 
stosując poprawne zwroty 

  na ogół reaguje na wypowiedzi 
kolegów i nauczyciela popełniając 
drobne błędy językowe, usiłuje 
recytować wierszyki i łamańce 
językowe oraz śpiewać piosenkę z 
nagraniem, usiłuje odegrać rolę 
postaci z historyjki, popełnia liczne 
błędy językowe i fonetyczne, które 
częściowo zakłócają komunikację 

 Uczeń przy pomocy nauczyciela 
potrafi udzielić odpowiedzi na 
zadane pytania 
 

 Uczeń: 
  
 - Na ogół poprawnie potrafi określić 

położenie przedmiotów, używając 
różnych przyimków miejsca 
 

 - Rozumie i samodzielnie stosuje 
zwrot grzecznościowy How are you?  
i potrafi na niego odpowiednio 
zareagować 

 Uczeń z trudnością i przy pomocy 
nauczyciela wypowiada się na temat: 
pomieszczeń w domu, posiadanych 
przedmiotów czy zwierząt, 
pożywienia zwierząt, opisuje w co 
jest ubrany, swoją ulubioną porę 
roku, zasady obowiązujące w szkole, 
swoje dolegliwości, 

 sporadycznie reaguje na wypowiedzi 
kolegów i nauczyciela stosując przy 
tym często niepoprawne zwroty, 
recytowanie rymowanek i śpiewanie 
piosenek sprawia mu duży problem, 
popełnia bardzo liczne, zakłócające 
komunikację błędy językowe i 
fonetyczne.  

 Uczeń przy pomocy nauczyciela z 
trudnością potrafi udzielić 
odpowiedzi na zadane pytania 
 
 

 

Uczeń: 

- Z pomocą nauczyciela, z trudnością  
potrafi określić położenie 
przedmiotów, używając różnych 
przyimków miejsca 

 - Rozumie i samodzielnie stosuje 
zwrot grzecznościowy How are you?  
i potrafi na niego zareagować 

 



 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 
pytania o to, gdzie ktoś się znajduje, tj: 
Where’s (Jay)? i odpowiada na nie 
pełnym zdaniem. 

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytania o 
to, czy ktoś lub coś znajduje się we 
wskazanym miejscu: Is (Sue) in the 
(cupboard)? i poprawnie na nie 
odpowiada 
 
 
 

 Rozumie pytania o to, czy posiada dany 
przedmiot: Have you got (a clock) in your 
(bedroom)? 
i przeważnie poprawnie na nie 
odpowiada: Yes, I have./No, I haven’t. 

Wskazuje elementy wyposażenia i 
zazwyczaj poprawnie je nazywa: It’s a … 
(sofa). 

 - Rozumie i samodzielnie formułuje 
pytania o to, co ktoś posiada, tj: Has (she) 
got a (hamster)? i odpowiada na nie 
pełnym zdaniem 

 - Samodzielnie i poprawnie opisuje, co 
ktoś posiada: (Sue) has/hasn’t got a 
(lizard). 

 - Rozumie i samodzielnie zadaje pytania 
o to, czy posiada dany przedmiot: Have 
you got (a clock) in your (bedroom)? 
i poprawnie na nie odpowiada 
 

 - Wskazuje zwierzęta domowe i 
poprawnie je nazywa: It’s a … (hamster). 

 

 Rozumie pytania o to, gdzie ktoś się 
znajduje, tj: Where’s (Jay)? i 
zazwyczaj poprawnie na nie 
odpowiada: In the (hall). /Under the 
(table). 

 Rozumie pytania o to, czy ktoś lub coś 
znajduje się we wskazanym miejscu: Is 
(Sue) in the (cupboard)? 
i przeważnie poprawnie na nie 
odpowiada: Yes, she is./No, she isn’t. 
 

 Rozumie pytania o to, czy posiada 
dany przedmiot: Have you got (a 
clock) in your (bedroom)? 
i przeważnie poprawnie na nie 
odpowiada: Yes, I have./No, I haven’t. 

Wskazuje elementy wyposażenia i 
zazwyczaj poprawnie je nazywa: It’s a 
… (sofa). 

 - Rozumie i samodzielnie formułuje 
pytania o to, co ktoś posiada, tj: Has 
(she) got a (hamster)? i odpowiada na 
nie pełnym zdaniem 

 - Poprawnie opisuje, co ktoś posiada: 
(Sue) has/hasn’t got a (lizard). 

 - Rozumie i zadaje pytania o to, czy 
posiada dany przedmiot: Have you got 
(a clock) in your (bedroom)? 
i poprawnie na nie odpowiada 
 

 - Wskazuje zwierzęta domowe i 
poprawnie je nazywa: It’s a … 
(hamster). 

 

 - Częściowo rozumie pytania o to: 
 - gdzie ktoś się znajduje, tj: Where’s 

(Jay 
 - czy ktoś lub coś znajduje się we 

wskazanym miejscu: Is (Sue) in the 
(cupboard)? 

   -czy posiada dany przedmiot: Have                              
you got (a clock) in your (bedroom)? 

-  co do niego należy, tj: Is this your  
(hat)? 

 - jaka jest jego ulubiona pora roku: 
What’s your favourite season? - co 
mu dolega tj: Have you got (a 
headache)?  

 - jakie czynności sprzyjające zdrowiu 
wykonuje codziennie: Do you (wash) 
every day? 

 - czy w danym mieście znajduje się 
wybrane miejsce: Is there an 
(aquarium)? 

  
 i zazwyczaj z pomocą nauczyciela na 

nie odpowiada, popełniając drobne 
błędy językowe 

  
 - Częściowo rozumie i przy pomocy 

nauczyciela formułuje pytania o to: 
- co ktoś posiada, tj: Has (she) got a 
(hamster)? 

- czy posiada dany przedmiot: Have 
you got (a clock) in your (bedroom)? 

- co jedzą zwierzęta: What do 
(rabbits) eat? 

 

- Ma trudności w zrozumieniu pytania 
o to: 

 - gdzie ktoś się znajduje, tj: Where’s 
(Jay 

 - czy ktoś lub coś znajduje się we 
wskazanym miejscu: Is (Sue) in the 
(cupboard)? 

   -czy posiada dany przedmiot: Have                              
you got (a clock) in your (bedroom)? 

-  co do niego należy, tj: Is this your  
(hat)? 

 - jaka jest jego ulubiona pora roku: 
What’s your favourite season? - co 
mu dolega tj: Have you got (a 
headache)?  

 - jakie czynności sprzyjające zdrowiu 
wykonuje codziennie: Do you (wash) 
every day? 

 - czy w danym mieście znajduje się 
wybrane miejsce: Is there an 
(aquarium) 

  
 i zazwyczaj z dużą pomocą ze strony 

nauczyciela stara się na nie 
odpowiadać, popełniając liczne błędy 
językowe, które w dużym stopniu 
zakłócają odbiór wypowiedzi 

 

 - Ma trudnościw zrozumieniu i 
sformułowaniu pytania o to: 
- co ktoś posiada, tj: Has (she) got a 
(hamster)? 



 

- Rozumie i samodzielnie zadaje pytania 
o to, co jedzą zwierzęta: What do 
(rabbits) eat?  i poprawnie na nie 
odpowiada 

 

 - Rozumie i samodzielnie formułuje 
pytania o to, co do niego należy, tj: Is this 
your (hat)? i odpowiada na nie pełnym 
zdaniem 

 - Samodzielnie i poprawnie opisuje, w co 
jest ubrany: I’m wearing my (coat). 

 - Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie 
o ulubioną porę roku: What’s your 
favourite season? i poprawnie na takie 
pytanie odpowiada 

 - Samodzielnie i poprawnie wyraża swoje 
upodobania: My favourite season is 
(summer). 
- Poprawnie nazywa i opisuje pory roku: 
It’s (winter). 
 
 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 
pytanie z propozycją zabawy, tj: Do you 
want to play (football)? i odpowiednio na 
nie reaguje 

 Samodzielnie i poprawnie wyraża chęć 
wykonania czynności lub jej brak: I 
(don’t) want to play (tag). 
 
Rozumie oraz samodzielnie i poprawnie 
wyraża zakaz lub przyzwolenie, tj.: You 
can/can’t play (cards) in the (classroom). 

- Rozumie i samodzielnie zadaje 
pytania o to, co jedzą zwierzęta: What 
do (rabbits) eat?  i przeważnie 
poprawnie na nie odpowiada 

 

- Rozumie i zazwyczaj samodzielnie 
formułuje pytania o to, co do niego 
należy, tj: Is this your (hat)? i 
odpowiada na nie pełnym zdaniem 

 - Samodzielnie i poprawnie opisuje, w 
co jest ubrany: I’m wearing my (coat). 

 - Rozumie i samodzielnie zadaje 
pytanie o ulubioną porę roku: What’s 
your favourite season? i poprawnie na 
takie pytanie odpowiada 

 - Samodzielnie i poprawnie wyraża 
swoje upodobania: My favourite 
season is (summer). 
- Poprawnie nazywa i opisuje pory 
roku: It’s (winter). 
 
 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 
pytanie z propozycją zabawy, tj: Do 
you want to play (football)? i 
odpowiednio na nie reaguje 

 Samodzielnie i poprawnie wyraża chęć 
wykonania czynności lub jej brak: I 
(don’t) want to play (tag). 
 
Rozumie oraz samodzielnie i 
poprawnie wyraża zakaz lub 

 

 i zazwyczaj z pomocą nauczyciela na 
nie odpowiada, popełniając drobne 
błędy językowe. 

 

- Z pomocą nauczyciela wskazuje i 
nazywa: 

- elementy wyposażenia i zazwyczaj 
poprawnie je nazywa: It’s a … (sofa). 

   - zwierzęta domowe i poprawnie je 
nazywa: It’s a … (hamster). 

 - pory roku: It’s (winter). 
- miejsca odwiedzane na wakacjach: 
Look! There’s a (funfair). 

 

 

- Z pomocą nauczyciela opisuje: 

 -  co ktoś posiada: (Sue) has/hasn’t 
got a (lizard). 
- w co jest ubrany: I’m wearing my 
(coat). 

- swoje  samopoczucie i 
dolegliwości: I’m feeling (ill). I’ve 
got a (cough). 

- czynności sprzyjające zdrowiu, 
które wykonuje codziennie: I (eat 
well) every day. 

- czy posiada dany przedmiot: Have 
you got (a clock) in your (bedroom)? 

- co jedzą zwierzęta: What do 
(rabbits) eat? 

 i zazwyczaj z dużą pomocą ze strony 
nauczyciela stara się na nie 
odpowiedzieć, popełniając liczne 
błędy językowe, które w dużym 
stopniu zakłócają odbiór 
wypowiedzi. 

  
 - Z dużą pomocą nauczyciela 

wskazuje i nazywa: 
- elementy wyposażenia i zazwyczaj 
poprawnie je nazywa: It’s a … (sofa). 

   - zwierzęta domowe i poprawnie je 
nazywa: It’s a … (hamster). 

 - pory roku: It’s (winter). 
- miejsca odwiedzane na wakacjach: 
Look! There’s a (funfair). 

  
 - Ze znaczną pomocą ze strony 

nauczyciela opisuje: 
 -  co ktoś posiada: (Sue) has/hasn’t 

got a (lizard). 
- w co jest ubrany: I’m wearing my 
(coat). 

- swoje  samopoczucie i 
dolegliwości: I’m feeling (ill). I’ve 
got a (cough). 

 - czynności sprzyjające zdrowiu, 
które wykonuje codziennie: I (eat 
well) every day. 



 
 Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o 

samopoczucie What’s the matter?  i  
potrafi na nie odpowiednio zareagować 
 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 
pytania o to, co komuś dolega tj: Have 
you got (a headache)? i poprawnie na nie 
odpowiada. 

 Samodzielnie i poprawnie opisuje swoje  
samopoczucie i dolegliwości: I’m feeling 
(ill). I’ve got a (cough). 
 

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytania o 
to, jakie czynności sprzyjające zdrowiu 
wykonuje codziennie: Do you (wash) 
every day? i poprawnie na nie odpowiada 
Samodzielnie i poprawnie opisuje 
czynności sprzyjające zdrowiu, które 
wykonuje codziennie 

 Samodzielnie i poprawnie wskazuje i 
nazywa miejsca odwiedzane na 
wakacjach: Look! There’s a (funfair). 
 
 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 
pytania o to, czy w danym mieście 
znajduje się wybrane miejsce: Is there an 
(aquarium)? i poprawnie na nie 
odpowiada 

 Samodzielnie i bezbłędnie określa, czy 
dane miejsce znajduje się w wybranym 
mieście: In (our) town, there’s/there isn’t 
(a zoo). 
 

przyzwolenie, tj.: You can/can’t play 
(cards) in the (classroom). 
 

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie 
o samopoczucie What’s the matter?  i  
potrafi na nie odpowiednio zareagować 
 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 
pytania o to, co komuś dolega tj: Have 
you got (a headache)? i poprawnie na 
nie odpowiada. 

 Samodzielnie i poprawnie opisuje 
swoje  samopoczucie i dolegliwości: 
I’m feeling (ill). I’ve got a (cough). 
 

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytania 
o to, jakie czynności sprzyjające 
zdrowiu wykonuje codziennie: Do you 
(wash) every day? i poprawnie na nie 
odpowiada 
Samodzielnie i poprawnie opisuje 
czynności sprzyjające zdrowiu, które 
wykonuje codziennie 

 Samodzielnie i poprawnie wskazuje i 
nazywa miejsca odwiedzane na 
wakacjach: Look! There’s a (funfair). 
 
 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 
pytania o to, czy w danym mieście 
znajduje się wybrane miejsce: Is there 
an (aquarium)? i poprawnie na nie 
odpowiada 

 Samodzielnie określa, czy dane 
miejsce znajduje się w wybranym 
mieście: In (our) town, there’s/there 
isn’t (a zoo). 

 

- Z pomocą nauczyciela popełniając 
drobne błędy wyraża: 

- swoje upodobania: My favourite 
season is (summer). 

- chęć wykonania czynności lub jej 
brak: I (don’t) want to play (tag). 

 - chęć pójścia w dane miejsce: I want 
to go to the (beach). 
- zakaz lub nakaz: (Don’t) stand on 
the pavement. 

- Częściowo rozumie: 

- pytanie z propozycją zabawy, tj: Do 
you want to play (football)? 

- zakaz lub przyzwolenie, tj.: You 
can/can’t play (cards) in the 
(classroom). 

- pytanie o swoje samopoczucie 
What’s the matter? 

  
 i zazwyczaj z pomocą nauczyciela na 

nie odpowiada, popełniając drobne 
błędy językowe 

  
  

- Z pomocą nauczyciela określa, czy 
dane miejsce znajduje się w 
wybranym mieście: In (our) town, 
trere’s/there isn’t (a zoo). 
 

 - Z pomocą nauczyciela wyraża: 

 

 - Z dużą pomocą nauczyciela, 
popełniając liczne błędy językowe 
wyraża: 
- swoje upodobania: My favourite 
season is (summer). 

- chęć wykonania czynności lub jej 
brak: I (don’t) want to play (tag). 

 - chęć pójścia w dane miejsce: I want 
to go to the (beach). 
- zakaz lub nakaz: (Don’t) stand on 
the pavement. 

 

 - Ma trudności w zrozumieniu: 
- pytania z propozycją zabawy, tj  

Do you want to play (football)? 

- zakazu lub przyzwolenia tj.: You 
can/can’t play (cards) in the 
(classroom). 

- pytania o swoje samopoczucie 
What’s the matter? 

  
 i zazwyczaj z dużą pomocą ze strony 

nauczyciela stara się na nie 
odpowiedzieć, popełniając liczne 
błędy językowe, które zakłócają 
odbiór wypowiedzi 

  

- Z dużą pomocą nauczyciela 
popełniając błędy językowe określa, 



 Poprawnie i samodzielnie wyraża chęć 
pójścia w dane miejsce: I want to go to 
the (beach). 
 
Samodzielnie i bezbłędnie wyraża zakaz 
lub nakaz: (Don’t) stand on the 
pavement. 
 
 

 
 Poprawnie i samodzielnie wyraża chęć 

pójścia w dane miejsce: I want to go to 
the (beach). 
 
Samodzielnie wyraża zakaz lub nakaz: 
(Don’t) stand on the pavement. 
 
 
 

 

 

 

 - chęć pójścia w dane miejsce: I want 
to go to the (beach). 

- zakaz lub nakaz: (Don’t) stand on 
the pavement. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

czy dane miejsce znajduje się w 
wybranym mieście: In (our) town, 
trere’s/there isn’t (a zoo). 

  
 - Z dużą pomocą nauczyciela 

popełniając błędy językowe wyraża : 
  
 - chęć pójścia w dane miejsce: I want 

to go to the (beach). 

- zakaz lub nakaz: (Don’t) stand on 
the pavement. 

  
  
  
  
  
  

 

Słuchanie   Uczeń z łatwością rozumie proste oraz 
bardziej złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 
właściwe wyrazy, ilustracje i elementy 
ilustracji podczas słuchania nagrań, 
rozumie wypowiedzi i pytania dotyczące 
poznanych treści i poprawnie na nie 
reaguje, rozumie treść wierszyków i 
piosenek, rozumie i odgrywa słuchane 
historyjki obrazkowe, nie popełnia 
błędów lub sporadycznie popełnia drobne 
błędy  

 

 Uczeń w większości rozumie proste 
polecenia nauczyciela i właściwie na 
nie reaguje, wskazuje właściwe 
wyrazy, ilustracje i elementy ilustracji 
podczas słuchania nagrań, na ogół 
rozumie wypowiedzi i pytania 
kolegów dotyczące poznanych treści i 
poprawnie na nie reaguje; na ogół 
rozumie treść wierszyków i piosenek 
rozumie i odgrywa słuchane historyjki 
obrazkowe, popełnia niewielkie błędy. 

 

 Uczeń częściowo rozumie proste 
polecenia nauczyciela i próbuje na 
nie reagować, wskazuje niektóre 
wyrazy i obrazki podczas słuchania 
nagrań, częściowo rozumie 
wypowiedzi i pytania kolegów 
dotyczące poznanych treści, nie 
zawsze poprawnie na nie reaguje, 
rozumie niektóre zwroty z 
wierszyków i piosenek częściowo 
rozumie i próbuje odgrywać słuchane 
historyjkę obrazkową, popełnia 
liczne błędy. 

 Uczeń rozumie niektóre proste 
polecenia nauczyciela i próbuje na 
nie reagować, wskazuje nieliczne 
obrazki i elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, częściowo rozumie 
niektóre wypowiedzi i pytania 
kolegów dotyczące poznanych treści, 
sporadycznie na nie reaguje; rozumie 
nieliczne zwroty z wierszyków i 
piosenek, słabo rozumie historyjki 
obrazkowe, popełnia bardzo liczne 
błędy. 

 

Słownictwo i 
struktury 
językowe 

 Uczeń zna wszystkie nazwy 
wprowadzanego słownictwa z zakresu: 

 pomieszczenia w domu, tj.: bathroom, 
bedroom, dining room, garage, hall, 
kitchen, living room, toilet 

 Uczeń zna większość nazw 
wprowadzanego słownictwa z zakresu: 
- pomieszczenia w domu, tj.: 
bathroom, bedroom, dining room, 

 Uczeń zna część nazw 
wprowadzanego słownictwa z 
zakresu: 
- pomieszczenia w domu, tj.: 
bathroom, bedroom, dining room, 

 Uczezń zna nieliczne słownictwo z 
zakresu: 
- pomieszczenia w domu, tj.: 
bathroom, bedroom, dining room, 



 elementy wyposażenia domu, m.in: bed, 
clock, cooker, fridge, shower, sofa, 
cupboard, table, chair 
- zwierzęta domowe, tj.: bird, fish, 
hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, 
turtle, jak i inne 
-  rodzaje pożywienia zwierząt, m.in: fish, 
grass, leaves, meat, seeds, insects 
- ubrania, tj.: coat, jumper, shirt, shorts, 
shoes, skirt, trousers, T-shirt 
- pory roku, tj.: spring, summer, autumn, 
winter 
- rośliny, tj. flowers, tree, leaves 
- gry i zabawy, tj.: basketball, board 
game, cards, computer game, football, 
hide and seek, hopscotch, tag 
- miejsca w szkole: canteen, classroom, 
corridor, gym, library, playground 
- dolegliwości, tj.: cold, cough, cut, 
earache, headache, sore throat, 
toothache, tummy ache 

- czynności sprzyjające zdrowiu, tj.: do   
exercise, drink water, eat well, play, sleep 
well, wash 

- miejsca odwiedzane na wakacjach, tj: 
aquarium, beach, funfair, ice rink, park, 
swimming pool, water park, zoo 
- Wyraża zasady bezpiecznego 
przechodzenia przez jezdnię, tj.: stop, 
stand on the pavement, look left, look 
right, listen, cross the road 
 

 

  

garage, hall, kitchen, living room, 
toilet 

 elementy wyposażenia domu, m.in: 
bed, clock, cooker, fridge, shower, 
sofa, cupboard, table, chair 
- zwierzęta domowe, tj.: bird, fish, 
hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, 
turtle, 
 
-  rodzaje pożywienia zwierząt, m.in: 
fish, grass, leaves, meat, seeds, insects 
- ubrania, tj.: coat, jumper, shirt, 
shorts, shoes, skirt, trousers, T-shirt 
- pory roku, tj.: spring, summer, 
autumn, winter 
- rośliny, tj. flowers, tree, leaves 
- gry i zabawy, tj.: basketball, board 
game, cards, computer game, football, 
hide and seek, hopscotch, tag 
- miejsca w szkole: canteen, 
classroom, corridor, gym, library, 
playground 
- dolegliwości, tj.: cold, cough, cut, 
earache, headache, sore throat, 
toothache, tummy ache 

- czynności sprzyjające zdrowiu, tj.: do   
exercise, drink water, eat well, play, 
sleep well, wash 

- miejsca odwiedzane na wakacjach, tj: 
aquarium, beach, funfair, ice rink, 
park, swimming pool, water park, zoo 
- Wyraża zasady bezpiecznego 
przechodzenia przez jezdnię, tj.: stop, 
stand on the pavement, look left, look 
right, listen, cross the road 

garage, hall, kitchen, living room, 
toilet 

 elementy wyposażenia domu, m.in: 
bed, clock, cooker, fridge, shower, 
sofa, cupboard, table, chair 
- zwierzęta domowe, zarówno te 
wprowadzone w podręczniku, tj.: 
bird, fish, hamster, kitten, lizard, 
puppy, rabbit, turtle, 
-  rodzaje pożywienia zwierząt, m.in: 
fish, grass, leaves, meat, seeds, 
insects 
- ubrania, tj.: coat, jumper, shirt, 
shorts, shoes, skirt, trousers, T-shirt 
- pory roku, tj.: spring, summer, 
autumn, winter 
- rośliny, tj. flowers, tree, leaves 

- gry i zabawy, tj.: basketball, board 
game, cards, computer game, 
football, hide and seek, hopscotch, 
tag 

- miejsca w szkole: canteen, 
classroom, corridor, gym, library, 
playground 
- dolegliwości, tj.: cold, cough, cut, 
earache, headache, sore throat, 
toothache, tummy ache 

- czynności sprzyjające zdrowiu, tj.: 
do   exercise, drink water, eat well, 
play, sleep well, wash 

- miejsca odwiedzane na wakacjach, 
tj: aquarium, beach, funfair, ice rink, 
park, swimming pool, water park, zoo 

garage, hall, kitchen, living room, 
toilet 

 elementy wyposażenia domu, m.in: 
bed, clock, cooker, fridge, shower, 
sofa, cupboard, table, chair 
- zwierzęta domowe, zarówno te 
wprowadzone w podręczniku, tj.: 
bird, fish, hamster, kitten, lizard, 
puppy, rabbit, turtle, 
-  rodzaje pożywienia zwierząt, m.in: 
fish, grass, leaves, meat, seeds, 
insects 
- ubrania, tj.: coat, jumper, shirt, 
shorts, shoes, skirt, trousers, T-shirt 
- pory roku, tj.: spring, summer, 
autumn, winter 
- rośliny, tj. flowers, tree, leaves 
- gry i zabawy, tj.: basketball, board 
game, cards, computer game, 
football, hide and seek, hopscotch, 
tag 
- miejsca w szkole: canteen, 
classroom, corridor, gym, library, 
playground 
- dolegliwości, tj.: cold, cough, cut, 
earache, headache, sore throat, 
toothache, tummy ache 

- czynności sprzyjające zdrowiu, tj.: 
do   exercise, drink water, eat well, 
play, sleep well, wash 

- miejsca odwiedzane na wakacjach, 
tj: aquarium, beach, funfair, ice rink, 
park, swimming pool, water park, zoo 
- Wyraża zasady bezpiecznego 
przechodzenia przez jezdnię, tj.: stop, 



  
  
  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Wyraża zasady bezpiecznego 
przechodzenia przez jezdnię, tj.: stop, 
stand on the pavement, look left, look 
right, listen, cross the road 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

stand on the pavement, look left, look 
right, listen, cross the road 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Czytanie i pisanie  Uczeń z łatwością rozpoznaje formy 
pisane poznanych wyrazów 
ilustrowanych obrazkami, rozumie proste 
zdania; rozumie treść czytanych tekstów; 
pisze lub przepisuje wyrazy, swobodnie 
pisze lub uzupełnia zdania z użyciem 
poznanego słownictwa i struktur, stosując 
urozmaicone słownictwo pisze krótkie 
teksty, nie popełnia błędów lub 
sporadycznie popełnia drobne błędy 
językowe lub zapisu, zachowuje 
odpowiednią staranność 

 

 Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych wyrazów ilustrowanych 
obrazkami, na ogół rozumie proste 
zdania; rozumie w większości 
czytanych tekstów pisze lub przepisuje 
wyrazy pisze lub uzupełnia zdania z 
użyciem poznanego słownictwa i 
struktur, pisze krótkie teksty na zadany 
temat; popełnia nieliczne błędy, które 
na ogół nie zakłócają komunikacji, 
zachowuje pewną staranność 

 

 Uczeń rozpoznaje niektóre formy 
pisane poznanych wyrazów 
ilustrowanych obrazkami, z pomocą 
nauczyciela rozumie proste zdania; 
częściowo rozumie krótkie teksty 
czytane; pisze lub przepisuje wyrazy 
i zdania z użyciem poznanych 
struktur, z pewną trudnością 
uzupełnia tekst; popełnia liczne 
błędy, częściowo zakłócające 
komunikację, nie zachowuje 
odpowiedniej staranności 

 

 Uczeń rozpoznaje nieliczne formy 
pisane poznanych wyrazów 
ilustrowanych obrazkami; słabo 
rozumie przeczytane teksty, z 
trudnością pisze lub przepisuje 
niektóre wyrazy, z trudnością przy 
pomocy nauczyciela uzupełnia tekst; 
popełnia bardzo liczne błędy, 
zakłócające komunikację, pisze 
bardzo niestarannie. 

 

 

Wymagania na ocenę celującą  

Uczeń, spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto: wykazuje zainteresowanie językiem angielskim, posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program 
nauczania języka angielskiego w klasie drugiej. Samodzielnie, aktywnie i chętnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Uczeń zna słownictwo i struktury językowe 
wykraczające poza materiał klasy drugiej. Rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet całymi zdaniami, uważnie słucha. Rozumie treść 
dialogów, sens historyjek z nagrania, oraz potrafi na nie prawidłowo reagować. Rozumie teksty oraz opanował sprawność czytania pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. 
Zna również dodatkowe słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne. Potrafi bezbłędnie zapisać poznane wyrazy, a nawet krótkie zdania. Zawsze chętnie śpiewa piosenki i 
rymowanki angielskie poznane na lekcji oraz wyuczone samodzielnie w domu.  Jest aktywny  i uważny na zajęciach. 

TREŚCI NAUCZANIA 

Słownictwo 
 
Uczeń posługuje się środkami językowymi w zakresie następujących tematów:  
liczebniki 1-100, zabawki, zwierzęta (domowe; żyjące dziko w lesie i w wodzie), wyposażenie klasy, pomieszczenia w szkole, kształty i, rozmiary, ubrania, produkty 
żywnościowe i posiłki,  
instrumenty muzyczne, czynności związane z ruchem, miejsca i budynki w mieście, środki transportu, ukształtowanie terenu: góry, morze, rzeki, jeziora, lasy, kierunki, 
podstawowe czynności wykonywane regularnie, nazwy państw i narodowości; 



Treści gramatyczne:  

liczba mnoga rzeczownika, zaimki osobowe, przyimki czasu i sposobu, czasownik to be, to have, czasownik modalny can, czas teraźniejszy ciągły the present continuous 
tense dla określania czynności bieżącej, czas teraźniejszy prosty the simple present tense dla nazywania zwyczajowo wykonywanych czynności i wyrażania, upodobań, 
zamiłowań itd., tryb rozkazujący the imperative do wydawania poleceń i zakazów. 

Sytuacje i funkcje komunikacyjne: 
pytanie o cenę, pytanie o drogę i opisywanie drogi, pytanie o ilość i odpowiadanie na pytanie o ilość, opisywanie swoich zainteresowań i upodobań, opisywanie ubioru, 
nazywanie produktów żywnościowych, posiłków, przedstawianie swoich umiejętności, wyrażanie swoich upodobań, zamiłowań, opisywanie codziennych czynności, 
odgrywanie bajek, opisywanie klasy, opisywanie kolegów w klasie i ich zainteresowań oraz upodobań, nazywanie instytucji i środków transportu; opisywanie krajobrazu 
Polski, nazywanie państw i narodowości, nazywanie świąt i zwyczajów.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


