
 
      
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY – klasa I 

 JĘZYK ANGIELSKI   nauczyciel : mgr Halina Rajska 

 

*Sposób informowania o wymaganiach edukacyjnych 

W pierwszym tygodniu nauki uczniowie otrzymują ustną informację dotyczącą zasad pracy na 

lekcjach języka angielskiego oraz zostają zapoznani z wymaganiami 

edukacyjnymi na poszczególne oceny oraz systemem oceniania. Rodzice mogą zapoznać się z tymi 

dokumentami  w bibliotece szkolnej, u wychowawcy klasy 

lub u nauczyciela języka angielskiego. 

 

*Wymagania edukacyjne dla klasy I  dotyczą następujących treści 

programowych –powitania ,przedstawianie się , pytanie o samopoczucie , formy grzecznościowe 

liczebniki 1-10.Odpowiedź na pytanie co to jest? Nazwy przyborów szkolnych ,nazwy części ciała , 

rozumienie poleceń, przymiotniki :duży /mały , nazwy kolorów , owoców , zabawek . Zdania typu : Ja 

mam .. /Ja umiem…/Ja jestem - w formie twierdzącej i pytającej, Odpowiedź na pytanie Gdzie jest ..? 

Przyimki miejsca : w/na/pod . Nazwy zwierząt, ubrań. wyrażanie uczuć i stanów : Jest mi 

zimno/Jestem głodny , pory dnia , członkowie rodziny , nazwy niektórych zawodów , opis wyglądu 

osób- rozszerzenie podstawowych przymiotników i czasowników oznaczających codzienne typowe 

zajęcia. 

 
SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM 

6=doskonale- uczeń uważnie słucha całej wypowiedzi: 

 rozumie wszystkie polecenia 

 rozumie bezbłędnie sens historyjek /wykraczających poza treści programowe. 

 Potrafi bez pomocy nauczyciela i szybko wyróżnić informacje 

 z wysłuchanej wypowiedzi.  

 

5=bardzo dobrze-uczeń uważnie słucha całej wypowiedzi : 

 rozumie polecenia nauczyciela 

 rozumie sens historyjek w ramach treści programowych 

 potrafi samodzielnie wyróżnić informacje z wysłuchanej wypowiedzi 

4=dobrze-uczeń uważnie słucha większą część wypowiedzi: 

 rozumie większość poleceń nauczyciela 

 rozumie w większej części sens historyjek 

 potrafi wyróżnić większość informacji z wysłuchanej odpowiedzi 

3=dostatecznie –uczeń wysłuchuje uważnie części wypowiedzi 

 rozumie część /połowę poleceń nauczyciela 

 rozumie część historyjki 

 potrafi wyróżnić część informacji z wysłuchanej wypowiedzi 

2=dopuszczający-uczeń nie słucha uważnie wypowiedzi  

 rozumie niektóre pojedyncze polecenia nauczyciela 

 rozumie niewielką część historyjki 

 potrafi wyróżnić pojedyncze informacje z wysłuchanej wypowiedzi 

1=niedostatecznie-uczeń nie wykazuje chęci wysłuchania wypowiedzi 

 nie potrafi wykonać podstawowych poleceń nauczyciela 

 pomimo pomocy nauczyciela nie stara się zrozumień sens historyjki 

 nie potrafi wyróżnić pojedynczych informacji 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

MÓWIENIE 

6=doskonale-uczeń potrafi płynnie odpowiadać na pytania oraz zadawać pytania , często wykracza poza treści 

programowe , opanował bezbłędną wymowę i  intonację. Potrafi formułować nawet dłuższe wypowiedzi. 

5=bardzo dobrze-uczeń potrafi płynnie odpowiadać na pytania  i zadawać pytania w ramach treści programowych 

Opanował komunikatywną wymowę. Potrafi formułować krótkie wypowiedzi . 

4=dobrze-uczeń potrafi odpowiadać na pytania zadawać pytania popełniając nieliczne błędy niezakłócające 

komunikacji , opanował komunikatywną wymowę .Potrafi formułować krótkie wypowiedzi z niewielką pomocą 

nauczyciela. 

3=dostatecznie-uczeń potrafi częściowo odpowiadać na pytania i zadawać pytania popełniając nieliczne błędy 

zakłócające komunikację , opanował częściowo poprawną wymowę i przy pomocy nauczyciela potrafi formułować 

krótkie wypowiedzi 

2=dopuszczająco-uczeń potrafi odpowiadać na nieliczne pytania , uczeń nie opanował poprawnej wymowy ale stara 

się naśladować nauczyciela oraz stara się powtórzyć wypowiedź po nauczycielu. 

1-niedostatecznie-uczeń nie przystępuje do wykonania zadania , nie stara się powtarzać wypowiedzi po nauczycielu. 

CZYTANIE 

6=doskonale-uczeń potrafi przeczytać wyrazy i zdania płynnie i bezbłędnie , rozumie tekst i potrafi odpowiadac na 

pytania dotyczące tekstu 

5=bardzo dobrze-uczeń potrafi przeczytać tekst popełniając nieliczne ( 1-2) błędy , rozumie treść i potrafi odpowiadac 

na pytania do tekstu 

4=dobrze-uczeń potrafi przeczytać tekst częściowo płynnie , częściowo rozumie treść i potrafi odpowiedzić na 

większość pytań 

3=dostatecznie-uczeń czyta tekst popełniając liczne błędy ,ale poprawia je przy pomocy nauczyciela . Rozumie część 

informacji zawartych w tekście. 

2=dopuszczająco-uczeń czyta tekst z dużą pomocą nauczyciela  .Potrafi zrozumieć główną ideę tekstu. 

1=niedostatecznie-uczeń nie przystępuje do wykonania zadania i nie korzysta z pomocy nauczyciela 

PISANIE 

6=doskonale-uczeń potrafi poprawnie napisać ze słuchu niektóre wyrazy i zdania. 

5=bardzo dobrze –uczeń przepisuje bezbłędnie wybrane wyrazy i zdania. 

4=dobrze-uczeń przepisuje wyrazy i zdania popełniając nieliczne (1-2) błędy 

3=dostatecznie-uczeń przepisuje wyrazy popełniając liczne błędy , ale wykonuje zadanie do końca 

2=dopuszczająco-uczen przepisuje wyrazy popełniając liczne błędy , nie wykonuje zadania do końca 

1=niedostatecznie-uczeń nie przystępuje do wykonania zadania. 

PROJEKT 

6=doskonale-praca jest bardzo starannie wykonana , samodzielnie , bezbłędnie i na temat. 

5=bardzo dobrze-praca wykonana jest bardzo starannie , zawiera nieliczne błędy, dotyczy zadanego tematu 

4=dobrze-praca wykonana jest starannie , zawiera dużą ilość błędów ., dotyczy zadanego tematu 

3=dostatecznie-praca wykonana jest niestarannie, zawiera dużo błędów , częściowo odbiega od tematu 

2=dopuszczająco-praca wykonana jest niestarannie , zawiera dużo błędów  i odbiega od tematu 

1=niedostatecznie-uczeń nie wykonuje zadania nawet przy pomocy nauczyciela, ani w dodatkowym terminie. 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI 

Wymagania dla uczniów z dysfunkcjami dotyczą uczniów , którzy mają trudności w nauce i którzy współpracują z 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. W przypadku tych uczniów dostosowano wymagania do ich indywidualnych 

możliwości. Nauczyciel umożliwia tym uczniom  wydłużenie czasu pracy, nie ocenia estetyki i pisma. W 

indywidualnych przypadkach sprawdziany pisemne będą zastępowane ustnymi oraz większy nacisk kładziony będzie 

na wysiłek włożony w opanowanie języka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY – klasa II 

 JĘZYK ANGIELSKI   nauczyciel : mgr Halina Rajska 

 

 
*Sposób informowania o wymaganiach edukacyjnych 

W pierwszym tygodniu nauki uczniowie otrzymują ustną informację dotyczącą zasad pracy na 

lekcjach języka angielskiego oraz zostają zapoznani z wymaganiami 

edukacyjnymi na poszczególne oceny oraz systemem oceniania. Rodzice mogą zapoznać się z tymi 

dokumentami  w bibliotece szkolnej, u wychowawcy klasy 

lub u nauczyciela języka angielskiego. 

 
Wymagania edukacyjne dla klasy II obejmują następujące treści programowe : 
Treści programowe klasy I ,operowanie zaimkiem wskazującym THIS, formułowanie podstawowych 

informacji o sobie ,alfabet, literowanie krótkich wyrazów , nazwy produktów żywnościowych oraz 

wyrażanie preferencji : Ja lubię../Ja nie lubię, Ja chcę / Ja nie chcę , nazwy dni tygodnia , sportów , 

nazywanie ulubionych potraw , sportów , używanie pytań Czyj/czyja , odpowiadanie na pytania , rozszerzy 

słownictwo z zakresu nazw zawodów i zwierząt , składanie propozycji : let’s  , rozszerzy umiejętność 

mówienia o typowych i ulubionych zajęciach , zna nazwy pomieszczeń w domu, rozumie i używa 

konstrukcję There is / There are, 

Potrafi stosować tryb rozkazujący , odpowiadać na pytanie która jest godzina , zna liczebniki w zakresie 1-

20 , zadaje  i odpowiada na pytanie How many ? , zna nazwy kierunków : w prawo / w lewo / prosto , zna 

nazwy miesięcy i dni tygodnia, potrafi opisać  niektóre czynności  stosując present continuous ,rozszerzy 

znajomość przymiotników i umiejętność stopniowania niektórych przymiotników. 

 

 
SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM 

6=doskonale- uczeń uważnie słucha całej wypowiedzi: 

 rozumie wszystkie polecenia 

 rozumie bezbłędnie sens historyjek /wykraczających poza treści programowe. 

 Potrafi bez pomocy nauczyciela i szybko wyróżnić informacje 

 z wysłuchanej wypowiedzi.  

 

5=bardzo dobrze-uczeń uważnie słucha całej wypowiedzi : 

 rozumie polecenia nauczyciela 

 rozumie sens historyjek w ramach treści programowych 

 potrafi samodzielnie wyróżnić informacje z wysłuchanej wypowiedzi 

4=dobrze-uczeń uważnie słucha większą część wypowiedzi: 

 rozumie większość poleceń nauczyciela 

 rozumie w większej części sens historyjek 

 potrafi wyróżnić większość informacji z wysłuchanej odpowiedzi 

3=dostatecznie –uczeń wysłuchuje uważnie części wypowiedzi 

 rozumie część /połowę poleceń nauczyciela 

 rozumie część historyjki 

 potrafi wyróżnić część informacji z wysłuchanej wypowiedzi 

2=dopuszczający-uczeń nie słucha uważnie wypowiedzi  

 rozumie niektóre pojedyncze polecenia nauczyciela 

 rozumie niewielką część historyjki 

 potrafi wyróżnić pojedyncze informacje z wysłuchanej wypowiedzi 

1=niedostatecznie-uczeń nie wykazuje chęci wysłuchania wypowiedzi 

 nie potrafi wykonać podstawowych poleceń nauczyciela 

 pomimo pomocy nauczyciela nie stara się zrozumień sens historyjki 

 nie potrafi wyróżnić pojedynczych informacji 

 

 

 

  



 

 

MÓWIENIE 

6=doskonale-uczeń potrafi płynnie odpowiadać na pytania oraz zadawać pytania , często wykracza poza treści 

programowe , opanował bezbłędną wymowę i  intonację. Potrafi formułować nawet dłuższe wypowiedzi. 

5=bardzo dobrze-uczeń potrafi płynnie odpowiadać na pytania  i zadawać pytania w ramach treści programowych 

Opanował komunikatywną wymowę. Potrafi formułować krótkie wypowiedzi . 

4=dobrze-uczeń potrafi odpowiadać na pytania zadawać pytania popełniając nieliczne błędy niezakłócające 

komunikacji , opanował komunikatywną wymowę .Potrafi formułować krótkie wypowiedzi z niewielką pomocą 

nauczyciela. 

3=dostatecznie-uczeń potrafi częściowo odpowiadać na pytania i zadawać pytania popełniając nieliczne błędy 

zakłócające komunikację , opanował częściowo poprawną wymowę i przy pomocy nauczyciela potrafi formułować 

krótkie wypowiedzi 

2=dopuszczająco-uczeń potrafi odpowiadać na nieliczne pytania , uczeń nie opanował poprawnej wymowy ale stara 

się naśladować nauczyciela oraz stara się powtórzyć wypowiedź po nauczycielu. 

1-niedostatecznie-uczeń nie przystępuje do wykonania zadania , nie stara się powtarzać wypowiedzi po nauczycielu. 

CZYTANIE 

6=doskonale-uczeń potrafi przeczytać wyrazy i zdania płynnie i bezbłędnie , rozumie tekst i potrafi odpowiadac na 

pytania dotyczące tekstu 

5=bardzo dobrze-uczeń potrafi przeczytać tekst popełniając nieliczne ( 1-2) błędy , rozumie treść i potrafi odpowiadac 

na pytania do tekstu 

4=dobrze-uczeń potrafi przeczytać tekst częściowo płynnie , częściowo rozumie treść i potrafi odpowiedzić na 

większość pytań 

3=dostatecznie-uczeń czyta tekst popełniając liczne błędy ,ale poprawia je przy pomocy nauczyciela . Rozumie część 

informacji zawartych w tekście. 

2=dopuszczająco-uczeń czyta tekst z dużą pomocą nauczyciela  .Potrafi zrozumieć główną ideę tekstu. 

1=niedostatecznie-uczeń nie przystępuje do wykonania zadania i nie korzysta z pomocy nauczyciela 

PISANIE 

6=doskonale-uczeń potrafi poprawnie napisać ze słuchu niektóre wyrazy i zdania. 

5=bardzo dobrze –uczeń przepisuje bezbłędnie wybrane wyrazy i zdania. 

4=dobrze-uczeń przepisuje wyrazy i zdania popełniając nieliczne (1-2) błędy 

3=dostatecznie-uczeń przepisuje wyrazy popełniając liczne błędy , ale wykonuje zadanie do końca 

2=dopuszczająco-uczen przepisuje wyrazy popełniając liczne błędy , nie wykonuje zadania do końca 

1=niedostatecznie-uczeń nie przystępuje do wykonania zadania. 

PROJEKT 

6=doskonale-praca jest bardzo starannie wykonana , samodzielnie , bezbłędnie i na temat. 

5=bardzo dobrze-praca wykonana jest bardzo starannie , zawiera nieliczne błędy, dotyczy zadanego tematu 

4=dobrze-praca wykonana jest starannie , zawiera dużą ilość błędów ., dotyczy zadanego tematu 

3=dostatecznie-praca wykonana jest niestarannie, zawiera dużo błędów , częściowo odbiega od tematu 

2=dopuszczająco-praca wykonana jest niestarannie , zawiera dużo błędów  i odbiega od tematu 

1=niedostatecznie-uczeń nie wykonuje zadania nawet przy pomocy nauczyciela, ani w dodatkowym terminie. 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI 

Wymagania dla uczniów z dysfunkcjami dotyczą uczniów , którzy mają trudności w nauce i którzy współpracują z 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. W przypadku tych uczniów dostosowano wymagania do ich indywidualnych 

możliwości. Nauczyciel umożliwia tym uczniom  wydłużenie czasu pracy, nie ocenia estetyki i pisma. W 

indywidualnych przypadkach sprawdziany pisemne będą zastępowane ustnymi oraz większy nacisk kładziony będzie 

na wysiłek włożony w opanowanie języka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY – klasa III 

 JĘZYK ANGIELSKI   nauczyciel : mgr Halina Rajska 

 

 
*Sposób informowania o wymaganiach edukacyjnych 

W pierwszym tygodniu nauki uczniowie otrzymują ustną informację dotyczącą zasad pracy na 

lekcjach języka angielskiego oraz zostają zapoznani z wymaganiami 

edukacyjnymi na poszczególne oceny oraz systemem oceniania. Rodzice mogą zapoznać się z tymi 

dokumentami  w bibliotece szkolnej, u wychowawcy klasy 

lub u nauczyciela języka angielskiego. 

Wymagania edukacyjne dla klasy III obejmują następujące treści programowe : 

Treści programowe klasy I i II ,rozszerzenie umiejętności posługiwania się czasem present 

continuous, trybem rozkazującym , rozumie i potrafi wyrazić zakaz ( I mustn’t) ,pozna nazwy 

przedmiotów szkolnych i potrafi wyrazić co lubi robić na różnych zajęciach , rozszerzenie 

słownictwa związanego z klasą i szkołą , przyimki miejsca ( between /behind /in front of ) pozna 

słownictwo z zakresu zdrowy tryb życia , potrafi wyrazić dolegliwości , potrafi opowiadac o swoich 

umiejętnościach sportowych , pozna figury geometryczne , określenia pogody , pór roku , pozna 

słownictwo związane ze świętami , nazwy członków rodziny , odpowiada na pytanie : Who is this ? 

Potrafi rozmawiać o swoich zainteresowaniach / kolekcjach , nazwy krajów i narodowości , zwroty 

i wyrażenia potrzebne w sklepie , nazwy kontynentów i kierunków geograficznych , opis 

miejscowości , nazwy środków transportu , określenia częstotliwości ( zawsze /często ) , 

rozszerzenia znajomości przymiotników i ich stopniowania , potrafi wyrażać przyszłość za pomocą 

: going to , pozna słownictwo w zakresie tematu : podróżowanie . 
 

 
SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM 

6=doskonale- uczeń uważnie słucha całej wypowiedzi: 

 rozumie wszystkie polecenia 

 rozumie bezbłędnie sens historyjek /wykraczających poza treści programowe. 

 Potrafi bez pomocy nauczyciela i szybko wyróżnić informacje 

 z wysłuchanej wypowiedzi.  

 

5=bardzo dobrze-uczeń uważnie słucha całej wypowiedzi : 

 rozumie polecenia nauczyciela 

 rozumie sens historyjek w ramach treści programowych 

 potrafi samodzielnie wyróżnić informacje z wysłuchanej wypowiedzi 

4=dobrze-uczeń uważnie słucha większą część wypowiedzi: 

 rozumie większość poleceń nauczyciela 

 rozumie w większej części sens historyjek 

 potrafi wyróżnić większość informacji z wysłuchanej odpowiedzi 

3=dostatecznie –uczeń wysłuchuje uważnie części wypowiedzi 

 rozumie część /połowę poleceń nauczyciela 

 rozumie część historyjki 

 potrafi wyróżnić część informacji z wysłuchanej wypowiedzi 

2=dopuszczający-uczeń nie słucha uważnie wypowiedzi  

 rozumie niektóre pojedyncze polecenia nauczyciela 

 rozumie niewielką część historyjki 

 potrafi wyróżnić pojedyncze informacje z wysłuchanej wypowiedzi 

1=niedostatecznie-uczeń nie wykazuje chęci wysłuchania wypowiedzi 

 nie potrafi wykonać podstawowych poleceń nauczyciela 

 pomimo pomocy nauczyciela nie stara się zrozumień sens historyjki 

 nie potrafi wyróżnić pojedynczych informacji 

 

 

 

  



 

MÓWIENIE 

6=doskonale-uczeń potrafi płynnie odpowiadać na pytania oraz zadawać pytania , często wykracza poza treści 

programowe , opanował bezbłędną wymowę i  intonację. Potrafi formułować nawet dłuższe wypowiedzi. 

5=bardzo dobrze-uczeń potrafi płynnie odpowiadać na pytania  i zadawać pytania w ramach treści programowych 

Opanował komunikatywną wymowę. Potrafi formułować krótkie wypowiedzi . 

4=dobrze-uczeń potrafi odpowiadać na pytania zadawać pytania popełniając nieliczne błędy niezakłócające 

komunikacji , opanował komunikatywną wymowę .Potrafi formułować krótkie wypowiedzi z niewielką pomocą 

nauczyciela. 

3=dostatecznie-uczeń potrafi częściowo odpowiadać na pytania i zadawać pytania popełniając nieliczne błędy 

zakłócające komunikację , opanował częściowo poprawną wymowę i przy pomocy nauczyciela potrafi formułować 

krótkie wypowiedzi 

2=dopuszczająco-uczeń potrafi odpowiadać na nieliczne pytania , uczeń nie opanował poprawnej wymowy ale stara 

się naśladować nauczyciela oraz stara się powtórzyć wypowiedź po nauczycielu. 

1-niedostatecznie-uczeń nie przystępuje do wykonania zadania , nie stara się powtarzać wypowiedzi po nauczycielu. 

CZYTANIE 

6=doskonale-uczeń potrafi przeczytać wyrazy i zdania płynnie i bezbłędnie , rozumie tekst i potrafi odpowiadac na 

pytania dotyczące tekstu 

5=bardzo dobrze-uczeń potrafi przeczytać tekst popełniając nieliczne ( 1-2) błędy , rozumie treść i potrafi odpowiadac 

na pytania do tekstu 

4=dobrze-uczeń potrafi przeczytać tekst częściowo płynnie , częściowo rozumie treść i potrafi odpowiedzić na 

większość pytań 

3=dostatecznie-uczeń czyta tekst popełniając liczne błędy ,ale poprawia je przy pomocy nauczyciela . Rozumie część 

informacji zawartych w tekście. 

2=dopuszczająco-uczeń czyta tekst z dużą pomocą nauczyciela  .Potrafi zrozumieć główną ideę tekstu. 

1=niedostatecznie-uczeń nie przystępuje do wykonania zadania i nie korzysta z pomocy nauczyciela 

PISANIE 

6=doskonale-uczeń potrafi poprawnie napisać ze słuchu niektóre wyrazy i zdania. 

5=bardzo dobrze –uczeń przepisuje bezbłędnie wybrane wyrazy i zdania. 

4=dobrze-uczeń przepisuje wyrazy i zdania popełniając nieliczne (1-2) błędy 

3=dostatecznie-uczeń przepisuje wyrazy popełniając liczne błędy , ale wykonuje zadanie do końca 

2=dopuszczająco-uczen przepisuje wyrazy popełniając liczne błędy , nie wykonuje zadania do końca 

1=niedostatecznie-uczeń nie przystępuje do wykonania zadania. 

PROJEKT 

6=doskonale-praca jest bardzo starannie wykonana , samodzielnie , bezbłędnie i na temat. 

5=bardzo dobrze-praca wykonana jest bardzo starannie , zawiera nieliczne błędy, dotyczy zadanego tematu 

4=dobrze-praca wykonana jest starannie , zawiera dużą ilość błędów ., dotyczy zadanego tematu 

3=dostatecznie-praca wykonana jest niestarannie, zawiera dużo błędów , częściowo odbiega od tematu 

2=dopuszczająco-praca wykonana jest niestarannie , zawiera dużo błędów  i odbiega od tematu 

1=niedostatecznie-uczeń nie wykonuje zadania nawet przy pomocy nauczyciela, ani w dodatkowym terminie. 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI 

Wymagania dla uczniów z dysfunkcjami dotyczą uczniów , którzy mają trudności w nauce i którzy współpracują z 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. W przypadku tych uczniów dostosowano wymagania do ich indywidualnych 

możliwości. Nauczyciel umożliwia tym uczniom  wydłużenie czasu pracy, nie ocenia estetyki i pisma. W 

indywidualnych przypadkach sprawdziany pisemne będą zastępowane ustnymi oraz większy nacisk kładziony będzie 

na wysiłek włożony w opanowanie języka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM 

6=doskonale-uczeń uważnie słucha całej wypowiedzi i rozumie wszystkie polecenia 

I potrafi na nie bezbłędnie zareagować, rozumie zwroty codziennej komunikacji 

- rozumie bezbłędnie  sens historyjek i bajek/wykraczających poza treści     

programowe , bez  pomocy obrazków i gestów . 

-potrafi bez pomocy nauczyciela i szybko wyróżnić informacje z wysłuchanej 

wypowiedzi. Rozumie dłuższe wypowiedzi w zakresie tematów :codzienna 

komunikacja , zwroty grzecznościowe ,powitania, pożegnania, nazwy przyborów 

szkolnych , części ciała ,kolory , liczby 1-100, szkoła, dom, zwierzęta, zabawki, 

członkowie rodziny, nazwy zawodów, żywność, ubrania, rozumienie umiejętności : I 

can …, opis wyglądu osób i zwierząt ),dni tygodnia, miesiące , pory roku , życzenia 

,składanie propozycji, pogoda, wyrażanie zamiaru , określanie położenia ( przyimki 

miejsca ,dolegliwości , rozumie stany emocjonalne , posiłki i godziny, rozumie opis 

obrazków wyglądu osób, czynności w ramach codziennej rutyny oraz czynności 

trwających , wyrażanie upodobań własnych oraz innych osób , środki transportu ) 

5=bardzo dobrze-uczeń uważnie słucha całej wypowiedzi i rozumie podstawowe 

polecenia nauczyciela i prawidłowo reaguje na nie. 

-rozumie sens historyjek/bajek w ramach treści programowych ( powitania, 

pożegnania ,nazwy przyborów szkolnych, części ciała , kolory , liczby1-100, kolory, 

szkoła , dom członkowie rodziny , nazwy zwierząt , zabawek , ubrań , żywności, 

niektórych zawodów , opis wyglądu osób i zwierząt ,umiejętności I can …,zwroty 

codziennej komunikacji ,dni tygodnia ,miesięcy i pory roku , życzenia , propozycje , 

opis pogody , wyrażanie zamiaru , określenie położenia , dolegliwości , stany 

emocjonalne , posiłki , godziny , opis czynności codziennej rutyny oraz czynności 



trwających, rozumie opis upodobań własnych i innych osób– gdy są wspierane 

obrazkami i gestami )  

-potrafi samodzielnie wyróżnić informacje z wysłuchanej wypowiedzi 

4=dobrze-uczeń uważnie słucha prawie całej wypowiedzi, rozumie większość 

podstawowych poleceń nauczyciela i na większość prawidłowo reaguje. 

-rozumie w większej części sens historyjek /bajek w ramach treści programowych- 

powitania, pożegnania ,zwroty codziennej komunikacji , nazwy przyborów szkolnych 

,części ciała , kolory , liczby 1-100, członkowie rodziny , nazwy zwierząt, zabawek 

,ubrań ,,żywności , umiejętności I can … , godziny , pogoda , dni tygodnia ,miesiące 

,pory roku, propozycje , zamiary , emocje ,dolegliwości  , określenie położenia, 

rozumie opis czynności rutynowych oraz trwających ,opis upodobań własnych i 

innych osób, środki transportu-tylko gdy są wspierane obrazkami i gestami. 

-potrafi wyróżnić większość informacji z wysłuchanej wypowiedzi 

3=dostatecznie-uczeń uważnie słucha części wypowiedzi, rozumie część 

podstawowych poleceń nauczyciela i tylko na część potrafi prawidłowo reagować 

-rozumie część historyjki/bajki z zakresu tematów : powitania ,pożegnania, nazwy 

przyborów szkolnych , opis osób i zwierząt , zabawki , ubrania, żywność , 

członkowie rodziny , kolory , liczby1-100, zwroty codziennej komunikacji , pogoda , 

dni tygodnia ,miesiące , pory roku , godziny , propozycje , zamiary ,emocje , 

dolegliwości, określenie położenia, opis rutynowych czynności oraz czynności 

trwających, opis środków transportu- nie zawsze rozumie sens /pomimo wsparcia 

obrazkami i gestami ) 

-potrafi wyróżnić część informacji z wysłuchanej wypowiedzi 

2=dopuszczająco-uczeń nie zawsze uważnie słucha części wypowiedzi , rozumie 

tylko niektóre polecenia nauczyciela i potrafi prawidłowo zareagować tylko na 

niewielką część.. 

-rozumie niewielką część historyjki/bajki w ramach poznawanych na lekcjach treści 

programowych . 

-potrafi wyróżnić niewielką część informacji z wysłuchanej wypowiedzi 

1=niedostatecznie-uczeń nie wykazuje chęci wysłuchania ustnej wypowiedzi , nie 

potrafi wykonać podstawowych poleceń  nauczyciela 

- pomimo pomocy nauczyciela nie stara się zrozumieć sensu historyjki/bajki 

- pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi wyróżnić pojedynczych informacji 

 z wysłuchanej wypowiedzi oraz ogólnego sensu pomimo wsparcia gestami i 

obrazkami. 

 

 

 

 

MÓWIENIE 

6-doskonale-uczeń potrafi płynnie odpowiadać na pytania i zadawać pytania 

wykraczające poza treści programowe ( powitania , pożegnania , pytanie o 

samopoczucie , części ciała , nazwy przyborów szkolnych ,kolory , liczby 1-

100,zwierzęta ,zabawki, ubrania , członkowie rodziny, zawody, opisuje osoby i 

zwierzęta , określa umiejętności I can …i wiek ,zwroty codziennej 



komunikacji),pogoda , dni tygodnia, miesięcy i pór roku ,godziny , propozycje , 

zamiary , życzenia , emocje , określa położenie przedmiotów, dolegliwości , posiłki , 

wyraża upodobania, nazywanie środków transportu 

- uczeń opanował bezbłędną wymowę oraz intonację 

- uczeń potrafi formułować wypowiedzi o sobie , rodzinie , szkole i najbliższym 

otoczeniu wykraczając poza treści programowe 

-bezbłędnie śpiewa piosenki i recytuje wierszyki i rymowanki 

5-bardzo dobrze-uczeń potrafi płynnie odpowiadać na pytania oraz zadawać pytania 

w ramach treści programowych – wymienionych powyżej 

-uczeń opanował komunikatywną wymowę 

-uczeń potrafi formułować  bezbłędnie krótkie wypowiedzi o sobie, rodzinie, szkole, 

zwierzętach , zawodach , wyglądzie osób, kolorach , ilości- liczby 1-100, ubraniach , 

żywności, opisuje pogodę , emocje , dolegliwości , składa propozycje , wyraża 

zamiar, określa dzień tygodnia, miesiące i pory roku ,określa położenie przedmiotów 

, wyraża upodobania., opisuje czynności rutynowe i trwające nazywa środki 

transportu 

- śpiewa poprawnie piosenki , recytuje wierszyki i rymowanki 

4-dobrze-uczeń potrafi odpowiadać na pytania i zadawać pytania popełniając 

nieliczne błędy niezakłócające komunikacji 

-uczeń opanował w większości komunikatywną wymowę 

-uczeń potrafi formułować krótkie wypowiedzi w ramach treści programowych 

popełniając nieliczne błędy( zwroty codziennej komunikacji , ja i moja rodzina , 

przybory szkolne , kolory , liczby 1-100 , ubrania , żywność ,zabawki , zwierzęta, 

umiejętności  I can … , opis pogody , emocji , dolegliwości , składa propozycje , 

wyraża zamiar , określa dzień tygodnia miesiące i pory roku, wyraża upodobanie, 

Opisuje czynności rutynowe itrwające 

-śpiewa piosenki , recytuje wierszyki i rymowanki popełniając nieliczne błędy 

niezakłócające komunikację 

3-dostatecznie-uczeń potrafi częściowo odpowiadać na pytania i zadawać pytania 

popełniając nieliczne błędy zakłócające komunikację 

-uczeń opanował częściowo poprawną wymowę 

-uczeń stara się formułować krótkie wypowiedzi przy pomocy nauczyciela 

popełniając błędy zakłócające komunikację 

-śpiewa piosenki , recytuje wierszyki i rymowanki popełniając nieliczne błędy 

zakłócające komunikację 

2-dopuszczająco-uczeń potrafi odpowiedzieć tylko na niektóre pytania i zadać 

niektóre pytania przy dużej pomocy ze strony nauczyciela 

-uczeń nie opanował poprawnej wymowy , ale stara się naśladować nauczyciela 

powtarzając usłyszane wyrazy 

-uczeń stara się powtórzyć usłyszane krótkie wypowiedzi sformułowane przez 

nauczyciela w ramach minimalnych treści programowych 

-uczeń częściowa samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje tylko część wierszyka lub 

rymowanki 

1-niedostatecznie-uczeń nie przystępuje do wykonania zadania, nie stara się 

powtórzyć sformułowanych przez nauczyciela wypowiedzi , ignoruje pomoc ze 



strony nauczyciela 

 

CZYTANIE 

6-doskonale-uczeń potrafi przeczytać poznane wcześniej ze słuchu wyrazy i zdania 

płynnie , samodzielnie i ze zrozumieniem 

-uczeń potrafi wyróżnić odpowiednią informację z tekstu/odpowiada na pytania do 
tekstu 

5-bardzo dobrze-uczeń potrafi przeczytać krótki tekst w ramach treści programowych popełniając 

nieliczne (1-2) błędy nie zakłócające komunikacji 

-uczeń potrafi wyróżnić większość informacji z tekstu /odpowiada na większość pytań 

4-dobrze-uczeń potrafi przeczytać krótki tekst częściowo płynnie , popełniając częściowo (3-5) 

błędy nie zakłócające komunikacji 

-uczeń potrafi wyróżnić część informacji z tekstu/odpowiedzieć na część pytań 

3-dostatecznie-uczeń potrafi przeczytać krótki tekst popełniając liczne błędy, 

poprawiając je przy pomocy nauczyciela 

-uczeń potrafi wyróżnić część informacji z tekstu/odpowiedzieć na pytania do tekstu 

przy pomocy nauczyciela 

2-dopuszczająco-uczeń potrafi po nauczycielu przeczytać pojedyncze zdania, 

-uczeń potrafi wyróżnić przynajmniej jedną informację z tekstu i odpowiedzieć na jedno pytanie 

1-niedostatecznie-uczeń nie przystępuje do wykonania zadania, nie potrafi wyróżnić żadnej 

informacji z tekstu ani odpowiedzieć na żadne pytanie nawet przy pomocy nauczyciela 

PISANIE 

6-doskonale-uczeń potrafi poprawnie napisać ze słuchu niektóre proste wyrazy i zdania , pisze po 

śladzie 

5-bardzo dobrze – uczeń popełnia nieliczne błędy (1-2) pisząc ze słuchu niektóre wyrazy i zdania 

 -uczeń potrafi bezbłędnie przepisać wyraz z ramki , pisze po śladzie 

4-dobrze-uczeń potrafi przepisać krótkie wyrazy i zdania z ramki popełniając nieliczne (1-2) błędy, 

pisze po śladzie 

Uczniowie popełniający większą ilość błędów przy przepisywaniu są zachęcani 

(buźki , naklejki) do wykonania poprawy zadania .Ocenie podlega poprawa zadania. 

3-dostatecznie –uczeń przepisuje wyrazy popełniając liczne błędy 

2-dopuszczająco- uczeń przepisuje wyrazy z licznymi błędami oraz w poprawie zadania popełnia 

liczne błędy 

1-niedostatecznie –uczeń nie wykazuje chęci wykonania zadania. 

PRACE PROJEKTOWE 

6-doskonale-prezentacja projektu przyciąga uwagę odbiorców, jest pełna, bezbłędna pod względem 

językowym. Użyty język wykracza poza treści programowe 

5-bardzo dobrze-prezentacja jest pomysłowa ,ciekawa dla odbiorców, poprawna językowo i pełna 

4-dobrze-prezentacja jest ciekawa, pełna, zawiera pojedyncze ,drobne błędy 

3-dostatecznie- prezentacja jest niepełna , zawiera dużo błędów 

2-dopuszczająco-prezentacja jest niepełna zawiera dużo błędów oraz świadczy 

o małym wkładzie pracy i wysiłku ucznia 

1-niedostatecznie- nie wykonanie projektu nawet w wyznaczonym dodatkowo terminie 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW 

Z DYSFUNKCJAMI 

Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów z dysfunkcjami dotyczą uczniów 

którzy mają trudności w nauce i którzy współpracują z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

Z myślą o tych uczniach opracowano podstawowe wymagania dostosowane do  

indywidualnych możliwości ucznia. 

Nauczyciel umożliwia tym uczniom wykonywanie projektów, zadań domowych na 



komputerze, wydłuża czas pracy, nie ocenia estetyki pisma. W indywidualnych 

przypadkach sprawdziany pisemne będą zastępowane ustnymi oraz większy nacisk 

kładziony będzie na wysiłek włożony w opanowanie języka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY _ treści programowe 

 

 

Ocena 6( doskonale ) 
Uczeń opanował wszystkie umiejętności i treści programowe ( patrz ocena bardzo 

dobra w załączeniu-tabela ). Potrafi w sposób twórczy i samodzielny wykorzystywać 

nabyte treści programowe oraz często prezentuje wiedzę i umiejętności 

przekraczające obowiązujący program nauczania . Bierze udział w konkursach oraz  

samodzielnie wykonuje dodatkowe zadania . 

Wszystkie zadania w ramach umiejętności mówienie , słuchanie , czytanie , pisanie 

wykonuje bezbłędnie , samodzielnie . 

 

Ocena 1 ( niedostateczna ) 

Uczeń nie opanował treści programowych oraz umiejętności zawartych w punkcie 

ocena dopuszczająca( załączona tabela ). Często nie wykonuje zadania i lekceważy 

pomoc nauczyciela. 

Nie odrabia zadań domowych i reaguje niechętnie na oferowaną pomoc. 

 

WYMAGANIA  NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ , DOBRĄ , DOSTATECZNĄ 

DOPUSZCZAJĄCĄ W ZAŁĄCZONEJ TABELI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE KLASA  II 

 
1.Słownictwo i zwroty językowe 

- Uczeń potrafi przywitać się i pożegnać , przedstawić i podać wiek 

-Uczeń potrafi zapytać o imię ,samopoczucie i wiek- How old are you ? 

- Uczeń stosuje typowe zwroty grzecznościowe : thank you / here you are / see you 

  Sorry 

- Uczeń rozumie  proste polecenia klasowe ; stand up , sit down , read , look , 

open/close your book , count , turn around , read 

-Uczeń zna nazwy zwierząt , jedzenia , zabawek , członków rodziny , kolory, główne 

przymiotniki : duży , mały  

-Uczeń posługuje się liczbami w zakresie 1-20 .Uczeń potrafi odpowiedzieć na 



pytanie : How many .. ? 

- Uczeń zna nazwy przyborów szkolnych  

-Uczeń potrafi zapytać i odpowiedzieć na pytania : czy masz piórnik/książkę/pióro 

  /Czy możesz mi pożyczyć  gumkę ? 

-Uczeń zna nazwy dni tygodnia i potrafi odpowiedzieć jaki jest dzień tygodnia 

-Uczeń opisuje co potrafi robić : I can … 

- Uczeń potrafi zapytać o umiejętność i pozwolenie Can I …. ?   Can you …. ? 

- uczeń zna podstawowe czasowniki i używa ich w zdaniach  Ja potrafię .. 

  ( ride a bike ,walk,run,swim, play ) 

-Uczeń zna słownictwo związane z komputerem : click , press enter , mouse , screen 

- Uczeń potrafi wyrazić życzenie : I want .. 

- Uczeń potrafi przedstawić siebie i inne osoby : This is …. These are …. 

- Uczeń potrafi zaproponować aktywność ; Let’s….. 

- Uczeń potrafi przyjąć lub odrzucić propozycję za pomocą zwrotów : Great idea , 

This is fantastic , It,s fun / not now 

-Uczeń potrafi wyrazić polecenie : wait ! Go Home ! Come on everyone ! 

- Uczeń zna słownictwo związane z pogodą . Potrafi zapytać : Jaka jest pogoda ? 

- Uczeń określa położenie przedmiotów i odpowiada na pytanie Gdzie jest … ? 

 Za pomocą przyimków miejsca : na , w , pod  

- Uczeń potrafi wyrazić zamiar : I’m going to .. 

- Uczeń zna nazwy pomieszczeń w domu i okolicach (garden , playground) 

   Oraz potrafi powiedzieć co wykonujemy w tych pomieszczeniach ) 

- Uczeń wyraża swoje upodobania :  Ja lubię …. / Ja nie lubię … 

- Uczeń zna nazwy części ciała i niektóre dolegliwośći ( ból głowy, zęba , brzucha ) 

- Uczeń określa stany emocjonalne : I AM happy/scared , sad/hungry 

-Uczeń potrafi odpowiadać na pytania do historyjek obrazkowych : Who is this ? 

 What happens ? 

- Uczeń zna nazwy posiłków i co spożywa na każdy posiłek 
 

 

 

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE KLASA III 

 

- Uczeń posiada wszystkie umiejętności z klasy II 

- Uczeń zna alfabet angielski i potrafi literować krótkie wyrazy oraz swoje 

imię 

- Uczeń posługuje się liczebnikami w zakresie 1-100 

- Uczeń zna nazwy dni tygodnia , miesięcy i pór roku 

- Uczeń potrafi opisać co znajduje się na obrazku za pomocą struktury : 

  There is / There are 

-Uczeń rozumie i potrafi opisać wygląd różnych osób :włosy , oczy 

-Uczeń potrafi opisać wygląd zwierząt : It has got … 



- Uczeń potrafi opisać różnice pomiędzy obrazkami oraz wyglądem 

osób/zwierząt 

-Uczeń potrafi nazwać części garderoby i ubiór osób . Stosuje zdania : 

I am wearing .. 

- Uczeń zna nazwy przedmiotów – wyposażenia pomieszczeń w domu 

- Uczeń potrafi opisać co znajduje się w każdym pomieszczeniu 

- Uczeń potrafi opisać co wykonuje codziennie w domu / codzienna rutyna 

-Uczeń rozumie i potrafi opisać różne umiejętności ( I can swim, ride a 

bike .. ) 

-Uczeń rozumie podstawowe polecenia w ramach gimnastyki ( stretch 

your arms  , twist your body ) 

- Uczeń potrafi wyrazić upodobania własne i innych osób: I like… He 

likes / I don’t like / He/She doesn’t like oraz potrafi zapytać o upodobania 

Do you like .. / Does he like … ? 

-Uczeń stosuje i rozumie nazwy różnych produktów spożywczych 

- Uczeń potrafi opisać czynności trwające I am dancing oraz zadać pytanie 

   What are you doing ? 

 

 

 
      

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


