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Ocena 
dopuszczająca: 

Ocena 
dostateczna: 

Ocena dobra: Ocena bardzo –
dobra: 

Ocena celująca: 

Uczeń rozpoznaje 
tylko krótkie 
wyrazy a 
trudniejsze przy 
pomocy 
nauczyciela: 
Numery od 1-20 
Dni tygodnia 
Pomieszczenia w 
domu oraz rzeczy 
znajdujące się w 
domu 
Zwierzątka 
domowe oraz 
żywność 
Odzież oraz pory 
roku 
Gry i zabawy 
Miejsca w szkole 
Problemy 
zdrowotne oraz 
zdrowe odżywianie 
Rozrywkowe 
miejsca i 
bezpieczeństwo 
 
Słownictwo 
okolicznościowe: 
Halloween, Święta 
Bożego 
Narodzenia, Święta 
Wielkanocne 
Operuje niewielką 
ilością struktur 
gramatycznych: 
Where’s…,Is he in 
the…,Yes, she 
is/No, he isn’t, 
What he/she has?, 
Yes, she/he has, 
No, she/he hasn’t,I 
want to play, Do 
you want to..?, I’ve 
got…I’m 
wearig/You’re 
wearing 

Uczeń: 
- rozpoznaje i 
rozumie tylko część 
poznanego 
słownictwa: 
Numery od 1-20 
Dni tygodnia 
Pomieszczenia w 
domu oraz rzeczy 
znajdujące się w 
domu 
Zwierzątka 
domowe oraz 
żywność 
Odzież oraz pory 
roku 
Gry i zabawy 
Miejsca w szkole 
Problemy 
zdrowotne oraz 
zdrowe odżywianie 
Rozrywkowe 
miejsca i 
bezpieczeństwo 
 
Słownictwo 
okolicznościowe: 
Halloween, Święta 
Bożego 
Narodzenia, Święta 
Wielkanocne 
Operuje niewielką 
ilością struktur 
gramatycznych: 
Where’s…,Is he in 
the…,Yes, she 
is/No, he isn’t, 
What he/she has?, 
Yes, she/he has, 
No, she/he hasn’t,I 
want to play, Do 
you want to..?, I’ve 
got…I’m 
wearig/You’re 
wearing 
Przysłówki miejsca: 
in, next to, behind, 
under 

Uczeń: 
- rozpoznaje i 
rozumie tylko część 
poznanego 
słownictwa: 
Numery od 1-20 
Dni tygodnia 
Pomieszczenia w 
domu oraz rzeczy 
znajdujące się w 
domu 
Zwierzątka 
domowe oraz 
żywność 
Odzież oraz pory 
roku 
Gry i zabawy 
Miejsca w szkole 
Problemy 
zdrowotne oraz 
zdrowe odżywianie 
Rozrywkowe 
miejsca i 
bezpieczeństwo 
 
Słownictwo 
okolicznościowe: 
Halloween, Święta 
Bożego 
Narodzenia, Święta 
Wielkanocne 
Operuje 
strukturami  
gramatycznymi z 
niewielkim 
błędami: 
Where’s…,Is he in 
the…,Yes, she 
is/No, he isn’t, 
What he/she has?, 
Yes, she/he has, 
No, she/he hasn’t,I 
want to play, Do 
you want to..?, I’ve 
got…I’m 
wearig/You’re 
wearing 

Uczeń: 
- rozpoznaje 
wprowadzone 
słownictwo bez 
większych 
trudności: 
 
Numery od 1-20 
Dni tygodnia 
Pomieszczenia w 
domu oraz rzeczy 
znajdujące się w 
domu 
Zwierzątka 
domowe oraz 
żywność 
Odzież oraz pory 
roku 
Gry i zabawy 
Miejsca w szkole 
Problemy 
zdrowotne oraz 
zdrowe odżywianie 
Rozrywkowe 
miejsca i 
bezpieczeństwo 
 
Słownictwo 
okolicznościowe: 
Halloween, Święta 
Bożego 
Narodzenia, Święta 
Wielkanocne 
Operuje bez 
problemu 
strukturami 
gramatycznymi: 
Where’s…,Is he in 
the…,Yes, she 
is/No, he isn’t, 
What he/she has?, 
Yes, she/he has, 
No, she/he hasn’t,I 
want to play, Do 
you want to..?, I’ve 
got…I’m 
wearig/You’re 
wearing 

Uczeń: 
- rozpoznaje 
wprowadzone 
słownictwo bez 
większych 
trudności: 
 
Numery od 1-20 
Dni tygodnia 
Pomieszczenia w 
domu oraz rzeczy 
znajdujące się w 
domu 
Zwierzątka 
domowe oraz 
żywność 
Odzież oraz pory 
roku 
Gry i zabawy 
Miejsca w szkole 
Problemy 
zdrowotne oraz 
zdrowe odżywianie 
Rozrywkowe 
miejsca i 
bezpieczeństwo 
 
Słownictwo 
okolicznościowe: 
Halloween, Święta 
Bożego 
Narodzenia, Święta 
Wielkanocne 
Operuje 
strukturami 
gramatycznymi: 
Where’s…,Is he in 
the…,Yes, she 
is/No, he isn’t, 
What he/she has?, 
Yes, she/he has, 
No, she/he hasn’t,I 
want to play, Do 
you want to..?, I’ve 
got…I’m 
wearig/You’re 
wearing 



Przysłówki miejsca: 
in, next to, behind, 
under 
Zaimki wskazujące: 
there is/there isn’t 
, there are/threre 
aren’t  
 
Uczeń: 
- bardzo rzadko 
rozumie ogólny 
sens bajek i 
historyjek; 
- sporadycznie 
wydobywa 
najważniejsze 
informacje z tekstu 
słuchanego; 
- rozumie 
polecenia 
nauczyciela 
najczęściej przy 
jego pomocy. 
 
Uczeń: 
- z trudem 
powtarza wyrazy i 
zdania za 
nauczycielem lub 
nagraniem; 
- z pomocą 
nauczyciela 
sporadycznie 
odpowiada na 
pytania, używając 
pojedynczych słów. 
 
Uczeń: 
- z trudem czyta 
pojedyncze wyrazy 
nawet z pomocą 
nauczyciela; 
- rozumie 
nieznaczną część 
powtarzanych 
często poleceń 
pisemnych; 
- z pomocą 
nauczyciela śledzi 
czytany przez niego 
tekst i wskazuje na 
przeczytany wyraz. 
 
Uczeń: 
- z pomocą 
nauczyciela pisze 

Zaimki wskazujące: 
there is/there isn’t 
, there are/threre 
aren’t  
 
Uczeń: 
- rozumie tylko 
część słuchanych 
bajek i historyjek; 
- wydobywa 
większość 
potrzebnych 
informacji z tekstu 
słuchanego; 
- rozumie znaczną 
większość poleceń 
wydawanych przez  
nauczyciela. 
 
Uczeń: 
- przeważnie z 
powodzeniem 
powtarza wyrazy i 
zdania za 
nauczycielem lub 
nagraniem; 
- dość dobrze 
naśladuje wymowę 
angielską; 
- na ogół 
poprawnie 
odpowiada na 
pytania, używając 
pojedynczych słów. 
 
Uczeń: 
- dość dobrze czyta 
pojedyncze wyrazy; 
- rozumie 
większość 
powtarzanych 
często poleceń 
pisemnych; 
- śledzi tekst 
czytany przez 
nauczyciela i 
wskazuje na 
przeczytany wyraz; 
- z małą pomocą 
nauczyciela czyta 
głośno proste 
zdania. 
 
Uczeń: 
- krótkie wyrazy 
oraz zwroty pisze 
po śladzie 

Przysłówki miejsca: 
in, next to, behind, 
under 
Zaimki wskazujące: 
there is/there isn’t 
, there are/there 
aren’t  
 
Uczeń: 
- rozumie tylko 
część słuchanych 
bajek i historyjek; 
- wydobywa 
większość 
potrzebnych 
informacji z tekstu 
słuchanego; 
- rozumie znaczną 
większość poleceń 
wydawanych przez  
nauczyciela. 
 
Uczeń: 
- przeważnie z 
powodzeniem 
powtarza wyrazy i 
zdania za 
nauczycielem lub 
nagraniem; 
- dość dobrze 
naśladuje wymowę 
angielską; 
- na ogół 
poprawnie 
odpowiada na 
pytania, używając 
pojedynczych słów. 
 
Uczeń: 
- dość dobrze czyta 
pojedyncze wyrazy; 
- rozumie 
większość 
powtarzanych 
często poleceń 
pisemnych; 
- śledzi tekst 
czytany przez 
nauczyciela i 
wskazuje na 
przeczytany wyraz; 
- z małą pomocą 
nauczyciela czyta 
głośno proste 
zdania. 
 
Uczeń: 

Przysłówki miejsca: 
in, next to, behind, 
under 
Zaimki wskazujące: 
there is/there isn’t 
, there are/there 
aren’t  
 
Uczeń: 
- rozumie ogólny 
sens różnorodnych 
bajek i historyjek; 
- wydobywa 
znaczną większość 
kluczowych 
informacji z tekstu 
słuchanego; 
- rozumie 
polecenia 
nauczyciela. 
 
Uczeń: 
- powtarza wyrazy i 
zdania za 
nauczycielem lub 
nagraniem; 
- poprawnie 
naśladuje wymowę 
angielską; 
- odpowiada na 
pytania 
pojedynczymi 
słowami lub 
stałymi zwrotami i 
wyrażeniami. 
 
Uczeń: 
- czyta pojedyncze 
wyrazy; 
- rozumie 
powtarzane często 
polecenia pisemne; 
- śledzi tekst 
czytany przez 
nauczyciela i 
wskazuje na 
przeczytany wyraz; 
- zadowalająco 
czyta głośno proste 
zdania. 
 
Uczeń: 
- pisze po śladzie 
pojedyncze wyrazy; 
- poprawnie 
wstawia wyrazy w 
luki w tekście na 

Przysłówki miejsca: 
in, next to, behind, 
under 
Zaimki wskazujące: 
there is/there isn’t 
, there are/there 
aren’t  
 
Uczeń: 
- rozumie ogólny 
sens różnorodnych 
bajek i historyjek; 
- wydobywa 
kluczowe 
informacje w 
różnorodnych 
tekstach 
słuchanych; 
- rozumie 
szczegółowe 
informacje zawarte 
w tekście 
słuchanym, 
wykraczające poza 
polecenia podane 
w konkretnych 
ćwiczeniach; 
- z łatwością 
rozumie polecenia 
nauczyciela. 
 
Uczeń: 
- z łatwością 
powtarza wyrazy i 
zdania za 
nauczycielem lub 
nagraniem; 
- bezbłędnie 
naśladuje wymowę 
angielską; 
- odpowiada na 
pytania 
pojedynczymi 
słowami lub 
stałymi zwrotami i 
wyrażeniami; 
- samodzielnie 
zadaje proste 
pytania 
nauczycielowi i 
kolegom w klasie. 
 
Uczeń: 
- znakomicie czyta 
pojedyncze wyrazy; 
- z łatwością 
rozpoznaje 



pojedyncze wyrazy 
i zwroty. 
 
 
 

samodzielnie, a 
trudniejsze z 
pomocą 
nauczyciela; 
- na ogół 
poprawnie wstawia 
wyrazy w luki w 
tekście na 
podstawie 
podanego wzoru. 
 
 
 
 
 

- krótkie wyrazy  
oraz zwroty pisze 
po śladzie 
samodzielnie, a 
trudniejsze z 
pomocą 
nauczyciela; 
- na ogół 
poprawnie wstawia 
wyrazy w luki w 
tekście na 
podstawie 
podanego wzoru. 
 
 
 
 

podstawie 
podanego wzoru. 
 
 

powtarzane często 
polecenia pisemne; 
- śledzi tekst 
czytany przez 
nauczyciela i 
wskazuje na 
przeczytany wyraz; 
- bezbłędnie czyta 
proste zdania i 
proste teksty. 
 
Uczeń: 
- bezbłędnie pisze 
po śladzie 
pojedyncze wyrazy 
oraz zwroty; 
- samodzielnie 
wstawia wyrazy w 
luki w tekście. 
 
 
 

 


