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Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i wagi ocen: 

 

 

L.p

. 

Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności Waga 

1. Sprawdzian/praca klasowa 

Wypowiedź pisemna, która obejmuje określony przez nauczyciela zakres materiału, 

zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

5 

2. Aktywność poza lekcjami 

Aktywny udział w rozwijaniu swoich wiadomości i umiejętności, sukcesy w konkursach 

przedmiotowych, projekty obejmujące zagadnienia z dużej parti materiału, przygotowanie 

materialow na gazetki szkolne 

5 

3. Zadania, ćwiczenia, umiejętności praktyczne na lekcjach 

Rozwiązanie zadania osadzonego w kontekście praktycznym obejmującego szerszy niż 

omawiany na danej lekcji zakres materiału, zadania dodatkowe, zadania uwzględniajace 

zainteresowania uczniów zagadnieniami z przedmiotu 

5 

4. Kartkówka 

Wypowiedź pisemna, która obejmuje zakres nowego materiału z co najwyżej 3 ostatnich 

lekcji, może być niezapowiedziana 

3 

5. Wypowiedź pisemna 
Rozwiązanie zadania w ramach ćwiczeń na lekcji 

3 

6. Wypowiedź ustna, odpowiedź 
Odpowiedz z materiału przerabianego na zajęciach, z trzech ostatnich lekcji lub 

określonej parti materiau, może być zapowiedziana lub nie 

1 

7. Projekty grupowe i indywidualne 

Plakaty, modele, prezentacje, realizacja lekcji metodą projektową, własnoreczne 

przygotowanie maretiałów na lekcję(słowniczki, pomoce naukowe) 

5 

8. Aktywność na lekcji 
Wykonywanie zadań z wykorzystaniem notatek i wiadomości z podręcznika;  

3 

9 Czytanie 

Czytanie ze zrozumieniem, ocenianie fonetyki 
1 

10 Zadanie domowe 

prace wykonywane w domu obejmujące zagadnienia omawiane na lekcji poprzedzającej 
1 

 



Uwagi o ocenianiu 

1. Oceny są  jawne, umotywowane; skala ocen od 1-6 (są to oceny bieżące, na koniec semestru i roku szkolnego obowiązuje ocena opisowa) 

Ocena zawiera informację zwrotną, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.  
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), kierowany do nauczyciela przedmiotu, sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

Dokumentacja przechowywana jest przez nauczyciela przedmiotu na terenie szkoły. 

3. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek w ciągu 2 dni uzupełnić notatkę w zeszycie, ćwiczeniach oraz odrobić zadanie 

domowe. Nie ocenia się negatywnie ucznia po nieobecności w szkole dłuższej niż 3 dni. 

4. Dwa razy w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do odpowiedzi. Nie dotyczy : lekcji powtórzeniowych, sprawdzianów                          

i zapowiedzianych kartkówek. Uczeń może zgłosić brak zadania, przyborów szkolnych (podrecznik, zeszyt) dwa razy w semestrze. Po 

zgłoszeniu braku zadania, lub otrzymaniu oceny niedostatecznej należy je uzupełnić i przedstawić nauczycielowi na kolejnej lekcji.  

5. Jeżeli uczeń zachowuje się niewłaściwie w czasie prac kontrolnych – sprawdzianu, testu, kartkówki (ściąga, zagląda do kolegi, odwraca się do 

kolegi, nie odkłada długopisu na prośbę nauczyciela – sygnał zakończenia pracy) bądź też podpowiada w czasie odpytywania ucznia wtedy, 

otrzymuje bezwzględnie ocenę niedostateczną, a nauczyciel nie sprawdza pracy pisemnej ucznia. 

6. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia (5 dni i więcej) uczeń ma prawo do napisania zaległego sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni. W 

przypadku krótszej nieobecności jest zobowiązany do jego napisania w ciągu jednego tygodnia. Na zaliczenie umawia się z nauczycielem na 

konkretny termin. 

7. W ciągu semestru uczeń ma prawo poprawić wszystkie oceny z testów, prac pisemnych, kartkówek i z odpowiedzi. Termin poprawy to dwa 

tygodnie. W szczególnych przypadkach (choroba ucznia itp.) nauczyciel ustala z uczniem przedłużenie terminu. 

8. Na 30 dni przed zebraniem Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji nauczyciel  w trakcie zajęć informuje uczniów o grożących im ocenach 

niedostatecznych i zagrożeniu nieklasyfikowaniem. 

9. Na 8 dni przed zebraniem Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji nauczyciel w trakcie zajęć informuje uczniów o przewidywanych 

ocenach śródrocznych / rocznych z przedmiotu (klasy I-III ocena opisowa z języka angielskiego). O przewidywanych ocenach śródrocznych / 

rocznych z przedmiotu rodzice powiadamiani są przez wychowawców.  

10. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o ocenach przewidywanych, uczeń lub rodzic ma prawo wnioskować na piśmie o 

podwyższenie oceny przewidywanej, jeżeli systematycznie prowadził zeszyt przedmiotowy, posiadał podręcznik, ćwiczenia i przybory (na 

ocenę dopuszczającą); ponadto, systematycznie poprawiał oceny (na ocenę o jeden stopień wyższą). Termin egzaminu zaliczeniowego 

uzgadnia nauczyciel z uczniem i jego rodzicami. 

11. Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 

ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny na koniec roku szkolnego. 

12. O wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniowie zostają poinformowani na początku roku szkolnego. 

 



Klasa I 

Podstawą do opracowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy I jest podstawa programowa z języka obcego nowożytnego, oraz 

program nauczania języka angielskiego. 

W klasie I uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, 

umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 

1) ja i moi bliscy 

2) szkoła 

3) jedzenie 

4) zabawki 

5) sport 

6) zwierzęta 

7) święta i tradycje 

Na lekcjach języka angielskiego w klasie pierwszej oceny ustala się według następującej skali: 
 

Dopuszczająca Dostateczna 
to co na 

dopuszczającą i 
ponadto 

Dobra 
to do na dostateczną i 

ponadto 

Bardzo dobra 
to co na dobrą i ponadto 

Celująca 
to co na bardzo dobrą i 

ponadto 

1. uczeń nie opanował 
wymaganego słownictwa 
związanego ze szkołą 
2. z trudem odpowiada na 
proste pytania, 
3. często nie rozumie 
tekstu czytanego i nie 
umie go przeczytać na 
głos, 
4. nawet z dużą pomocą 
nauczyciela z trudem 
wykonuje najprostsze 
ćwiczenia, 
5. nie liczy ciągle do 10 
6. nie opanował 
wszystkich części ciała, 

1.zna niektóre przybory 
szkolne 
,2. wymienia nie 
wszystkie kolory, z 
pomocą nauczyciela 
3.liczy do 10ciu,            
4. wymaga pomocy 
podczas wykonywania 
ćwiczeń 
5.  zna niektóre części 
ciała, nie wszystkie 
zmysły, 
6. nie potrafi 
samodzielnie opisać 
budowy ciała,  
7. wymaga pomocy 

1. zna większość 
przyborów szkolnych,  
2. zna kolory, 
3.  liczy do 10, 
4. rozumie proste zwroty 
grzecznościowe, 
 5. nazywa czynności 
wykonywane w klasie,    
6. rozumie zadawane 
pytania i z pomocą 
nauczyciela próbuje 
spytać o kolor, liczbę, o to 
co robimy w szkole,   7. 
śpiewa piosenki, 
samodzielnie bądź z 
niewielką pomocą 

1.bezbłędnie nazywa 
przybory szkolne,  
2.zna kolory, 
3. swobodnie liczy do 10,  
4.posługuje się prostymi 
zwrotami 
grzecznościowymi, 
 5. nazywa czynności 
wykonywane w klasie,  
6. rozumie zadawane 
pytania i sam potrafi spytać 
o kolor, liczbę, o to co 
robimy w szkole,          
7.śpiewa piosenki, odgrywa 
scenki, z zaangażowaniem 
uczestniczy w lekcji,  

1. uczeń biegle, bezbłędnie 
nazywa przybory szkolne, 
zna wszystkie kolory,         
2. swobodnie liczy do 10,  
3. posługuje się prostymi 
zwrotami 
grzecznościowymi,             
4. swobodnie nazywa 
czynności wykonywane w 
klasie, rozumie zadawane 
pytania i sam potrafi spytać 
o kolor, liczbę, o to co 
robimy w szkole,                 
5. samodzielnie śpiewa 
piosenki, odgrywa scenki, z 
zaangażowaniem 



7.nie zna wszystkich 
zmysłów, 
8. częściowo rozumie 
polecenia nauczyciela, ale 
przeważnie nie reaguje na 
nie prawidłowo, 
  9. uczeń zna kilku 

członków rodziny, nie zna 
krewnych, 
10. nie używa 
przymiotników big, small, 
 11.potrafi się przywitać i 

pożegnać,  
12.rozumie pytanie o 
samopoczucie, ale na nie 
nie odpowiada,              
13. wraz z innymi recytuje 
rymowankę, 
 14. śpiewa piosenki z 
innymi, 
15. z pomocą nauczyciela 
wykonuje minikarty 
16. uczeń zna kilka 
produktów spożywczych, 
ale nie zna grup żywności, 
17. wszystkich zwierząt, 
18.zna nazwy kolorów,  
19.zna kilka czynności 
związanych z ruchem ,  
20. potrzebuje pomocy by 
informować o 
dolegliwości, 
21. uczeń nie zna nazw 
większości zabawek, 
22. z pomocą nauczyciela 
nazywa materiały, 
23. potrzebuje pomocy by 
zadać pytanie o położenie 
przedmiotów, 

podczas wykonywania 
ćwiczeń  
8. uczeń nie zna 
wszystkich członków 
rodziny, 
9., potrafi się przywitać i 
pożegnać,  
10.rozumie pytanie o 
samopoczucie, ale na 
nie nie odpowiada  
11. wraz z innymi 
recytuje rymowankę, 
śpiewa piosenki z 
innymi, 
12.  z pomocą 
nauczyciela wykonuje 
minikarty  
13. uczeń nie zna 
wszystkich produktów 
spożywczych, ani grup 
żywności,  
 14. uczeń nie zna 
wszystkich zwierząt,  
15. próbuje wyrazić 
prośbę ale na nią nie 
reaguje,  
16.próbuje 
poinformować o tym co 
potrafi, a czego nie 
potrafi zrobić,  
17. potrzebuje pomocy 
by informować o 
dolegliwości,  
18. z pomocą opisuje 
poszczególne zwierzęta  

nauczyciela 
8.  wykonuje minikarty   
9. zna większość części 
ciała,  
10, zna zmysły, 
11.  rozumie proste 
zwroty grzecznościowe, 
12. śpiewa piosenki, 
recytyje rymowanki 
samodzielnie bądż z 
niewielką pomocą 
nauczyciela 
13. uczeń potrafi 
wymienić członków 
rodziny, zna krewnych, 
14. używa przymiotników 
big, small, 
15. potrafi się przywitać i 
pożegnać, rozumie 
pytanie o samopoczucie,  
16.  uczeń zna produkty 
spożywcze, z pomocą 
nauczyciela nazywa 
grupy żywności,  
17. posługuje się 
słownictwem związanym 
z jedzeniem, , 
18.poprawnie określa 
pochodzenie żywności, 
19.uczeń zna niemal 
wszystkie zwierzęta, 
20.zna nazwy kolorów, 
21 z pomocą nazywa 
czynności związane z 
ruchem , 
22 poprawnie i 
samodzielnie informuje o 
dolegliwości,  
23. bezbłędnie opisuje 

8. samodzielnie wykonuje 
minikarty                      
9.uczeń bezbłędnie nazywa 
części ciała, zna czynności 
związane ze zmysłami,  
10.nazywa czynności 
wykonywane w klasie, 
rozumie polecenia 
nauczyciela i właściwie na 
nie reaguje,  
 11. bezbłędnie nazywa 
członków rodziny i zna 
wyrazy związane z rodziną, 
zna krewnych,                 
12. używa przymiotników 
big, small,  
13.samodzielnie wita się i 
żegna, 
14. potrafi zadać pytanie o 
samopoczucie,  
15 uczeń nazywa produkty 
spożywcze, nazywa grupy 
żywności,               
16.swobodnie posługuje się 
słownictwem związanym z 
jedzeniem,                       
17. poprawnie i 
samodzielnie informuje o 
dolegliwości,  
18 bezbłędnie opisuje 
poszczególne zwierzęta 
19.uczeń zna nazwy 
zabawek, nazywa 
materiały,  
20.poprawnie używa 
przyimków: in, on, under,  
21.samodzielnie zadaje 
pytanie o położenie 
przedmiotów i poprawnie 

uczestniczy w lekcji,          
6. samodzielnie wykonuje 
minikarty                            
7. uczeń biegle, bezbłędnie 
nazywa części ciała, zna 
czynności związane ze 
zmysłami,                           
8. uczeń biegle, bezbłędnie 
nazywa członków rodziny i 
zna wyrazy związane z 
rodziną, swobodnie nazywa 
krewnych,                         9 
. używa przymiotników big, 
small, samodzielnie wita się 
i żegna, potrafi zadać 
pytanie o samopoczucie,                  
10.  uczeń swobodnie 
nazywa produkty 
spożywcze, bezbłędnie 
nazywa grupy żywności, 
swobodnie posługuje się 
słownictwem związanym z 
jedzeniem, rozumie 
zadawane pytania i sam 
potrafi je zadać ina nie 
odpowiedzieć, poprawnie 
określa pochodzenie 
żywności,                         
11. samodzielnie śpiewa 
piosenkę „I don’t like 
sausages”,                                    
12.  z zaangażowaniem 
uczestniczy w zabawie 
teatralnej                                 
13. uczeń swobodnie 
nazywa produkty 
spożywcze, bezbłędnie 
nazywa grupy żywności,  
14. swobodnie posługuje 

http://11.potrafi/
http://12.rozumie/
http://19.zna/


poszczególne zwierzęta 
24.uczeń zna nazwy 
większości zabawek, 
25. z pomocą 
nauczyciela nazywa 
materiały,  
26. używa przyimków: in, 
on, under, z pomocą 
zadaje pytanie o 
położenie przedmiotów i 
próbuje na nie 
odpowiadać, 
27 informuje z czego są 
zrobione zabawki, 
28 z pomocą informuje o 
tym co robi podczas 
wakacji, stara się wyrazić 
swoją opinię  

na nie odpowiada, 
22. bezbłędnie informuje z 
czego są zrobione zabawki,  
23. samodzielnie i 
poprawnie informuje o tym 
co robi podczas wakacji, 
potrafi wyrazić swoją opinię  

się słownictwem związanym 
z jedzeniem, rozumie 
zadawane pytania i sam 
potrafi je zadać ina nie 
odpowiedzieć,                  
15. poprawnie określa 
pochodzenie żywności,      
16. samodzielnie śpiewa 
piosenkę „I don’t like 
sausages”,                         
17.  poprawnie używa 
przyimków: in, on, under, 
samodzielnie zadaje 
pytanie o położenie 
przedmiotów i poprawnie na 
nie odpowiada,                    
18.  bezbłędnie informuje z 
czego są zrobione zabawki, 
19. samodzielnie i 
poprawnie informuje o tym 
co robi podczas wakacji, 
potrafi wyrazić swoją opinię  

 
 
 

ocena niedostateczna- uczeń nie zna członków rodziny, nie zna krewnych, nie używa przymiotników big, small, nie potrafi się przywitać i pożegnać, 

nie rozumie pytania o samopoczucie i na nie nie odpowiada ,wraz z innymi nie recytuje rymowanki, nie rozumie poleceń nauczyciela i na nie nie 

reaguje, nie śpiewa piosenki z innymi, odmawia wykonania minikart uczeń nie zna żadnej części ciała inie chce się nauczyć piosenki o nich, ma 

lekceważący stosunek do przedmiotu, nie podejmuje próby wykonania ćwiczeń (np. pisanie po śladzie) uczeń nie zna żadnych produktów 

spożywczych, nie zna grup żywności, nie rozumie zadawanych pytań i nie potrafi na nie odpowiedzieć, nie próbuje śpiewać piosenki „I don’t like 

sausages” uczeń nie zna zwierząt, nie zna nazw kolorów, nie zna czynności związanych z ruchem , nie próbuje wyrazić prośby i na nią nie reaguje,nie 

nie próbuje poinformować o tym co potrafi, a czego nie potrafi zrobić, pomimo pomocy nie próbuje informować o dolegliwości, nie potrafi opisać 

poszczególnych zwierząt uczeń nie zna nazw zabawek, nie chce z pomocą nauczyciela nazywać materiałów, nie zna przyimków: in, on, under, 

odmawia pomocy w zadawaniu pytania o położenie przedmiotów, nie potrafi odpowiadać na pytania o położenie, nie wie z czego są zrobione zabawki 

i samodzielnie tego nie powie, nie poinformuje o tym co robi podczas wakacji, nie potrafi wyrazić swojej opinii  

 



Klasa II 

Podstawą do opracowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy II jest podstawa programowa z języka obcego nowożytnego, oraz 

program nauczania języka angielskiego. 

W klasie drugiej uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, 

umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:  

 

1) ja i moi bliscy- rodzina i przyjaciele 

2)  mój dom, moja miejscowość  

3)  moja szkoła  

4)  moje zabawy  

5)  jedzenie  

6)  przyroda  

7)  sport  

8) święta, tradycje  

9)  zdrowie  

 

Na lekcjach języka angielskiego w klasie pierwszej oceny ustala się według następującej skali: 
 

Dopuszczająca Dostateczna 
to co na 

dopuszczającą i 
ponadto 

Dobra 
to do na 

dostateczną i 
ponadto 

Bardzo dobra 
to co na dobrą i 

ponadto 

Celujaca 
to co na bardzo dobrą 

i ponadto 

1.uczeń zna kilka 
pomieszczeń w domu 
2,stosuje zwroty na 
powitanie i pożegnanie, 
rozumie i samodzielnie 
stosuje zwrot 
grzecznościowy „how are 
you?” i potrafi na niego 
odpowiedzieć, z pomocą 
nauczyciela  
3. formułuje pytania o to, 
gdzie ktoś jest,ale nie 

1. uczeń nie zna 
wszystkich 
pomieszczeń w domu 
 2. stosuje zwroty na 
powitanie i 
pożegnanie, rozumie i 
samodzielnie stosuje 
zwrot grzecznościowy 
„how are you?” i potrafi 
na niego 
odpowiedzieć,               
3. z pomocą 

1. uczeń z pomocą 
nauczyciela nazywa 
pomieszczenia w 
domu                       
2. potrafi określić ich 
położenie, używając 
różnych przyimków 
miejsca,                        
3. swobodnie stosuje 
zwroty na powitanie i 
pożegnanie,                   
4. rozumie i 

1. uczeń nazywa 
pomieszczenia w domu 
i potrafi określić ich 
położenie, używając 
różnych przyimków 
miejsca,                             
2. swobodnie stosuje 
zwroty na powitanie i 
pożegnanie,                           
3. rozumie i 
samodzielnie stosuje 
zwrot grzecznościowy 

1. uczeń biegle nazywa 
pomieszczenia w domu, 
bezbłędnie określa 
położenie przedmiotów, 
używając różnych 
przyimków miejsca,      
2. swobodnie stosuje 
zwroty na powitanie i 
pożegnanie,                
3. rozumie i 
samodzielnie stosuje 
zwrot grzecznościowy 



odpowiada na nie pełnym 
zdaniem, rozumie,  
4. potrafi zadać pytania o 
to, czy coś się znajduje we 
wskazanym miejscu i 
poprawnie na nie nie 
odpowiada,                          
5. wskazuje niektóre 
elementy wyposażenia i 
poprawnie je nazywa 
6.uczeń z pomocą 
nauczyciela nazywa 
niektóre zwierzęta 
domowe, 
7. wskazuje zwierzęta 
domowe i niektóre 
poprawnie nazywa, 
rozumie, 
8. uczeń nie zna 
wszystkich ubrań,              
9. z pomocą opisuje w co 
jest ubrany,                 
10.nie uczeń nie nazywa 
wszystkich gier i zabaw,                    
11.zna nie wszystkie 
miejsca w szkole,  
12.rozumie, ale bez 
pomocy nie wyrazi zakazu                        
13. uczeń nie nazywa 
wszystkich dolegliwości, 
14. nie nazywa wszystkich 
czynności sprzyjających 
zdrowiu,                              
15.z klasą próbuje śpiewać 
piosenki, recytować 
rymowanki ,                            
16. korzysta ze słowniczka 
obrazkowego,                      
17. z pomocą wykonuje 

nauczyciela formułuje 
pytania o to, gdzie ktoś 
jest,                 
4.rozumie, ale nie 
zadaje pytania o to, 
czy ktoś posiada dany 
przedmiot i na nie 
odpowiada,      
5.wskazuje niektóre 
elementy wyposażenia 
i poprawnie je nazywa   
6. uczeń z pomocą 
nauczyciela nazywa 
zwierzęta domowe,      
7. z pomocą 
nauczyciela opisuje, co 
ktoś posiada,                
8. wskazuje zwierzęta 
domowe i niektóre 
poprawnie nazywa,      
9. nie zna wszystkich 
pór roku, oraz 
różnorodnych rośliny, 
10. z pomocą 
nauczyciela wyraża 
swoje upodobania, 
niepoprawnie nazywa i 
opisuje pory roku         
11. uczeń bez pomocy 
nie nazywa gier i 
zabaw,                           
12. zna nie wszystkie 
miejsca w szkole, nie 
rozumie i nie formułuje 
pytania z propozycją 
zabawy i odpowiednio 
na nie reaguje,           
13. sam nie wyrazi 
chęci wykonania 

samodzielnie stosuje 
zwrot 
grzecznościowy „how 
are you?” i potrafi na 
niego odpowiedzieć, 
5. rozumie i z 
pomocą nauczyciela 
formułuje pytania o 
to, gdzie ktoś jest i 
odpowiada na nie 
pełnym zdaniem,          
6. rozumie i zadaje 
pytania o to, czy coś 
się znajduje we 
wskazanym miejscu i 
poprawnie na nie 
odpowiada, 
7. wskazuje elementy 
wyposażenia i 
poprawnie je nazywa    
8. uczeń z pomocą 
nauczyciela nazywa 
zwierzęta domowe, 
zna rodzaje 
pożywienia zwierząt,                       
9. poprawnie 
wymienia pory roku, 
nazywa różnorodne 
rośliny,                       
10. opisuje w co jest 
ubrany, rozumie i 
samodzielnie zadaje 
pytanie o ulubioną 
porę roku i 
poprawnie na takie 
pytanie odpowiada,                  
11. uczeń z niewielką 
pomocą nazywa gry i 
zabawy, zna miejsca 

„how are you?” i potrafi 
na niego odpowiedzieć, 
4. rozumie i 
samodzielnie formułuje 
pytania o to, gdzie ktoś 
jest i odpowiada na nie 
pełnym zdaniem,               
5. rozumie i 
samodzielnie zadaje 
pytania o to, czy coś się 
znajduje we 
wskazanym miejscu i 
poprawnie na nie 
odpowiada,                   
6. rozumie i 
samodzielnie zadaje 
pytania o to, czy ktoś 
posiada dany przedmiot 
i poprawnie na to 
odpowiada,                
7.wskazuje elementy 
wyposażenia i 
poprawnie je nazywa   
8. uczeń nazywa 
zwierzęta domowe, zna 
rodzaje pożywienia 
zwierząt,                       
9. wskazuje zwierzęta 
domowe i poprawnie je 
nazywa, rozumie i 
samodzielnie zadaje 
pytania o to, co jedzą 
zwierzęta,                    
10. uczeń nazywa 
ubrania i poprawnie 
wymienia pory roku,    
11. nazywa różnorodne 
rośliny,                        
12. samodzielnie i 

„how are you?” i potrafi 
na niego odpowiedzieć, 
4. rozumie i 
samodzielnie formułuje 
pytania o to, gdzie ktoś 
jest i odpowiada na nie 
pełnym zdaniem,           
5, rozumie i 
samodzielnie zadaje 
pytania o to, czy coś się 
znajduje we 
wskazanym miejscu i 
poprawnie na nie 
odpowiada,                  
6. rozumie i 
samodzielnie zadaje 
pytania o to, czy ktoś 
posiada dany przedmiot 
i poprawnie na to 
odpowiada,                        
7. wskazuje elementy 
wyposażenia i 
poprawnie je nazywa  
8. uczeń swobodnie 
nazywa zwierzęta 
domowe, bezbłędnie 
nazywa rodzaje 
pożywienia zwierząt,   
9. wskazuje zwierzęta 
domowe i poprawnie je 
nazywa,                          
10.  rozumie i 
samodzielnie zadaje 
pytania o to, co jedzą 
zwierząta                   
11. uczeń biegle 
nazywa ubrania,          
12. swobodnie i 
poprawnie wymienia 



wszystkie prace 
18.uczeń zna niektóre 
miejsca odwiedzane na 
wakacjach,                          
19. zna zasady 
bezpiecznego 
przechodzenia przez 
jezdnię,  

czynności lub jej brak,                 
14. rozumie, ale bez 
pomocy nie wyrazi 
zakazu lub 
przyzwolenia, 
15.rozpoznaje niektóre 
zwroty codzienne,      
16. wraz z klasą 
próbuje śpiewać 
piosenki, recytować 
rymowanki,                   
17.potrafi z pomocą 
korzystać ze 
słowniczka 
obrazkowego,             
18. słabo czyta wyrazy 
i proste zdania,            
19. stara się,ale bez 
pomocy nie wykona 
wszystkich prac uczeń 
nie nazywa wszystkich 
dolegliwości,           
20.nie nazywa 
wszystkich czynności 
sprzyjających zdrowiu, 
rozumie, ale 
samodzielnie nie 
zadaje pytania o 
samopoczucie i potrafi 
na nie odpowiedzieć,            
21. rozumie, ale bez 
pomocy nie zada 
pytania o to, co komu 
dolega i poprawnie na 
nie odpowiada,           
22. uczeń zna niektóre 
miejsca odwiedzane 
na wakacjach, zna 
zasady bezpiecznego 

w szkole, rozumie i z 
pomocą formułuje 
pytanie z propozycją 
zabawy i 
odpowiednio na nie 
reaguje, 
12.poprawnie wyraża 
chęć wykonania 
czynności lub jej 
brak, rozumie i z 
pomocą wyraża 
zakaz lub 
przyzwolenie,              
13. wraz z klasą 
śpiewa piosenki, 
recytuje rymowanki,                 
14. rozumie ogólny 
sens historyjek, nie 
chętnie odgrywa 
scenki,                       
15. potrafi z pomocą 
korzystać ze 
słowniczka 
obrazkowego,    
16.czyta wyrazy i 
proste zdania,                       
17. stara się 
samodzielnie i 
poprawnie wykonać 
wszystkie prace          
18.  uczeń z pomocą 
nauczyciela nazywa 
miejsca odwiedzane 
na wakacjach, 
opisuje zasady 
bezpiecznego 
przechodzenia przez 
jezdnię,                         
19. poprawnie 

poprawnie opisuje w co 
jest ubrany, rozumie i 
13. samodzielnie 
zadaje pytanie o 
ulubioną porę roku i 
poprawnie na takie 
pytanie odpowiada,                 
14. samodzielnie i 
poprawnie wyraża 
swoje upodobania,               
15. nazywa gry i 
zabawy,                 
16.zna wszystkie 
miejsca w szkole,           
17. rozumie i 
samodzielnie formułuje 
pytanie z propozycją 
zabawy i odpowiednio 
na nie reaguje,           
18. samodzielnie i 
poprawnie wyraża chęć 
wykonania czynności 
lub jej brak,                      
19. rozumie i 
samodzielnie i 
poprawnie wyraża 
zakaz lub przyzwolenie, 
rozpoznaje zwroty 
codzienne,                   
20. samodzielnie 
śpiewa piosenki, 
samodzielnie recytuje 
rymowanki,                     
21. rozpoznaje 
dwugłoskę ei ,            
22. rozumie sens 
historyjek,                    
23. samodzielnie 
opowiada historyjkę,  

pory roku,                  
13. nazywa różnorodne 
rośliny,                          
14. samodzielnie i 
poprawnie opisuje w co 
jest ubrany,                   
15. rozumie i 
samodzielnie zadaje 
pytanie o ulubioną porę 
roku i poprawnie na 
takie pytanie 
odpowiada, 
samodzielnie i 
poprawnie wyraża 
swoje upodobania,          
16.  uczeń swobodnie 
nazywa gry i zabawy, 
17. zna wszystkie 
miejsca w szkole,         
18. rozumie i 
samodzielnie formułuje 
pytanie z propozycją 
zabawy i odpowiednio 
na nie reaguje,                  
19. samodzielnie i 
poprawnie wyraża chęć 
wykonania czynności 
lub jej brak,                    
20. rozumie i 
samodzielnie i 
poprawnie wyraża 
zakaz lub przyzwolenie, 
bez problemów 
rozpozna je zwroty 
codzienne,                       
21. samodzielnie 
śpiewa piosenki, 
samodzielnie recytuje 
rymowanki,                    



przechodzenia przez 
jezdnię, ale nie potrafi 
ich wyrazić,                  
23 próbuje wskazać i 
nazwać miejsca 
odwiedzane na 
wakacjach,                 
24. rozumie, ale 
pomocy nie sformułuje 
pytania o to, czy w 
danym mieście 
znajduje się wybrane 
miejsce i sam na nie 
nie odpowie,                      
25. nie umie wyrazić 
chęci pójścia w dane 
miejsce, ani zakazu 
lub nakazu  

wyraża chęć pójścia 
w dane miejsce,                       
20. z pomocą 
nauczyciela wyraża 
zakaz lub nakaz         
21. uczeń z pomocą 
nauczyciela nazywa 
dolegliwości, nazywa 
czynności 
sprzyjające zdrowiu,                
22.rozumie i 
samodzielnie zadaje 
pytanie o 
samopoczucie i 
potrafi na nie 
odpowiedzieć, 
23.rozumie i z 
pomocą zadaje 
pytanie o to, co komu 
dolega i poprawnie 
na nie odpowiada,  

24. samodzielnie 
korzysta ze słowniczka 
obrazkowego,             
25. poprawnie i z 
łatwością czyta wyrazy i 
proste zdania,             
26. samodzielnie i 
poprawnie wykonuje 
wszystkie                     
27. prace uczeń 
poprawnie nazywa 
dolegliwości, nazywa 
czynności sprzyjające 
zdrowiu,                           
28. rozumie i 
samodzielnie zadaje 
pytanie o 
samopoczucie i potrafi 
na nie odpowiedzieć,                   
29. uczeń nazywa 
miejsca odwiedzane na 
wakacjach,  
30. poprawnie opisuje 
zasady bezpiecznego 
przechodzenia przez 
jezdnię,                              
31.  poprawnie i 
samodzielnie wyraża 
chęć pójścia w dane 
miejsce, samodzielnie i 
bezbłędnie wyraża 
zakaz lub nakaz  

22. bezbłędnie 
rozpoznaje dwugłoskę 
ei ,                                 
23.  samodzielnie 
korzysta ze słowniczka 
obrazkowego,                
24. poprawnie 
wykonuje wszystkie 
prace,                        
25. uczeń swobodnie 
nazywa dolegliwości, 
nazywa czynności 
sprzyjające zdrowiu,  
26. rozumie i 
samodzielnie zadaje 
pytanie o 
samopoczucie i potrafi 
na nie odpowiedzieć, 
rozumie i samodzielnie 
zadaje pytanie o to, co 
komu dolega i 
poprawnie na nie 
odpowiada,                
27. rozumie i 
samodzielnie zadaje 
pytanie, o to jakie 
czynności sprzyjające 
zdrowiu wykonuje 
codziennie,                 
28. samodzielnie i 
poprawnie opisuje 
czynności sprzyjające 
zdrowiu, które wykonuje 
codziennie,                
29. uczeń swobodnie 
nazywa miejsca 
odwiedzane na 
wakacjach,                 
29. bezbłędnie opisuje 



zasady bezpiecznego 
przechodzenia przez 
jezdnię,  poprawnie 
wskazuje i nazywa 
miejsca odwiedzane na 
wakacjach,                
30. rozumie i 
samodzielnie formułuje 
pytania o to, czy w 
danym mieście znajduje 
się wybrane miejsce i 
poprawnie na nie 
odpowiada,                      
31. poprawnie i 
samodzielnie wyraża 
chęć pójścia w dane 
miejsce,                     
32. samodzielnie i 
bezbłędnie wyraża 
zakaz lub nakaz  

 

Ocena niedostateczna - uczeń nie zna pomieszczeń w domu i nie potrafi określić ich położenia, nie zna przyimków miejsca,nie stosuje zwrotów na 

powitanie i pożegnanie, nie stosuje zwrotu grzecznościowego „how are you?” i nie potrafi na niego odpowiedzieć, odmawia pomocy nauczyciela i nie 

formułuje pytania o to, gdzie ktoś jest, nie odpowiada na nie pełnym zdaniem, nie rozumie i nie potrafi zadać pytania o to, czy coś się znajduje we 

wskazanym miejscu i poprawnie na nie nie odpowiada, nie rozumie i nie zadaje pytania o to, czy ktoś posiada dany przedmiot i na nie nie odpowiada, 

wskazuje niektóre elementy wyposażenia, ale niepoprawnie je nazywa uczeń nie zna zwierząt domowych, nie zna rodzai pożywienia zwierząt, nie 

stosuje zwrotów grzecznościowych i na nie nie reaguje, z pomocą nauczyciela nie opisuje, co ktoś posiada, nie zadaje pytania o to, czy ktoś posiada 

dany przedmiot i na nie nie odpowiada, odmawia wskazania zwierząt domowych i nie nazywa ich, nie rozumie i nie potrafi nawet z pomocą 

nauczyciela zadać pytania o to, co jedzą zwierzęta uczeń nie zna żadnych ubrań, nie zna pór roku, oraz różnorodnych roślin, odmawia pomocy w 

opisaniu w co jest ubrany, nie rozumie i nie potrafi zadać pytania o ulubioną porę roku i nie próbuje na takie pytanie odpowiadać, odmawia pomocy 

nauczyciela by wyrazić swoje upodobania, nie potrafi nazwać pór roku uczeń nie zna gier i zabaw, nie zna miejsc w szkole, nie rozumie i nie formułuje 

pytania z propozycją zabawy i odpowiednio na nie nie reaguje, sam nie wyrazi chęci wykonania czynności lub jej brak, nie rozumie i odmawia 

pomocy by wyrazić zakaz lub przyzwolenia, nie rozpoznaje zwrotów codziennych, wraz z klasą nie próbuje śpiewać piosenki, recytować rymowanki, 

nie rozumie ogólnego sensu historyjek, nie odgrywa scenki, nie chce korzystać ze słowniczka obrazkowego, nie próbuje czytać wyrazów, nie stara się 

wykonać żadnych prac uczeń nie zna dolegliwości, nie zna czynności sprzyjających zdrowiu, nie rozumie i nie zadaje pytania o samopoczucie i nie 

potrafi na nie odpowiedzieć, nie rozumie i odmawia pomocy, nie zada pytania o to, co komu dolega i poprawnie na nie odpowiada, nie rozumie i 

odmawia pomocy, nie zada pytania, o to jakie czynności sprzyjające zdrowiu wykonuje codziennie, nie zna czynności sprzyjających zdrowiu, które 



wykonuje codziennie,  uczeń nie zna miejsc odwiedzanych na wakacjach,nie zna zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i nie potrafi ich 

wyrazić, nie próbuje wskazać i nazwać miejsca odwiedzanych na wakacjach, nie rozumie i odmawia pomocy w sformułowaniu pytania o to, czy w 

danym mieście znajduje się wybrane miejsce i na nie nie odpowie, nie umie wyrazić chęci pójścia w dane miejsce, ani zakazu lub nakazu 
 

Klasa III 

Podstawą do opracowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy III jest podstawa programowa z języka obcego nowożytnego, oraz 

program nauczania języka angielskiego. 

W klasie trzeciej uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, 

umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:  

 

10) ja i moi bliscy- rodzina i przyjaciele 

11)  mój dom, moja miejscowość 

12)  moja szkoła  

13) popularne zawody  

14)  mój dzień, moje zabawy 

15)   jedzenie  

16)  sklep 

17)  mój czas wolny, wakacje  

18) święta, tradycje, mój kraj  

19)  moje samopoczucie  

20)  przyroda wokół mnie  

21) świat baśni i wyobraźni  

 

Na lekcjach języka angielskiego w klasie pierwszej oceny ustala się według następującej skali: 

 

Dopuszczająca Dostateczna 

 

Dobra 

 

Bardzo dobra 

 

Celująca 

1. uczeń nie zna czynności 

związanych z życiem 

codziennym, oraz z 

użyciem komputera,                    

1. uczeń zna niektóre 

czynności związane z 

życiem codziennym, 

oraz z użyciem 

1. uczeń zna czynności 

związane z życiem 

codziennym, oraz z 

użyciem komputera,            

 1. uczeń zna wszystkie 

czynności związane z 

życiem codziennym, oraz 

z użyciem komputera,                         

1. uczeń biegle nazywa 

czynności związane z życiem 

codziennym, z użyciem 

komputera, rozumie i 



2.z pomocą nauczyciela 

stosuje zwroty na 

powitanie i pożegnanie, 

zwrot pozdrowienia, nie 

potrafi zareagować,           

3. rozumie, ale bez 

pomocy nauczyciela nie 

sformułuje pytania i 

odpowiedzi                            

4. nie opowiada 

samodzielnie o 

czynnościach dnia 

codziennego,                    

5. rozumie pytania i zwroty 

używane w klasie, ale ich 

nie używa 6. uczeń nie zna 

wszystkich części ciała 

zwierząt i rodzajów 

kręgowców, 

7. nie opisuje zwierzęcia,                      

8. ma problemy z 

rozpoznaniem głoski I i i:,                                     

9. rozumie ogólny sens 

historyjek,                   

10.nie próbuje odpowiadać 

na pytania do nich,                       

11. nie opowiada 

historyjki, nie odgrywa 

scenki,                            

12.z błędami czyta wyrazy 

i proste zdania,  pisze 

wyrazy,                           

13. z klasą śpiewa 

piosenki, recytuje 

komputera,                       

2.z pomocą nauczyciela 

stosuje zwroty na 

powitanie i pożegnanie, 

zwrot pozdrowienia, nie 

potrafi zareagować,        

3. rozumie, ale bez 

pomocy nauczyciela nie 

sformułuje pytania o 

wykonywanie czynności 

codziennych,                    

4.  nie opowiada 

samodzielnie o 

czynnościach dnia 

codziennego,     

5.rozumie, ale 

samodzielnie nie zada 

pytania o czynności 

związane z użyciem 

komputera i poprawnie 

na nie nie odpowiada,  

6. rozumie pytania i 

zwroty używane w 

klasie, ale ich nie używa               

7. uczeń nie zna 

wszystkich części ciała 

zwierząt i rodzajów 

kręgowców,  

8. nie opisuje 

zwierzęcia,                     

9. rozumie, ale bez 

pomocy nie zada pytania 

o to czy ktoś posiada 

jakieś zwierzątko,                     

2.  z pomocą nauczyciela 

stosuje zwroty na 

powitanie i pożegnanie, 

zwrot pozdrowienia i 

potrafi zareagować,                

3. rozumie i z pomocą 

nauczyciela formułuje 

pytania o wykonywanie 

czynności codziennych,   

4. opowiada o 

czynnościach dnia 

codziennego, rozumie i z 

pomocą zadaje pytania o 

czynności związane z 

użyciem komputera i 

poprawnie na nie 

odpowiada,                          

5. rozumie pytania i 

zwroty używane w klasie i 

poprawnie ich używa                           

6.  uczeń z pomocą 

nazywa części ciała 

zwierząt i nazywa rodzaje 

kręgowców,                      

7. z pomocą formułuje 

pytania o części ciała 

zwierząt, opisuje 

zwierzęta, rozumie i 

również z niewielką 

pomocą zadaje pytanie o to 

czy ktoś posiada jakieś 

zwierzątko, poprawnie, 

pełnym zdanie na nie 

odpowiada,                        

2.      swobodnie stosuje 

zwroty na powitanie i 

pożegnanie, zwrot 

pozdrowienia i potrafi 

bezbłędnie zareagować, 

rozumie i samodzielnie 

formułuje pytania o 

wykonywanie czynności 

codziennych,                     

4.  rozumie pytania i 

zwroty używane w klasie 

i poprawnie ich używa    

5. uczeń nazywa części 

ciała zwierząt, nazywa 

rodzaje kręgowców,        

6. rozumie i samodzielnie 

formułuje pytania o części 

ciała zwierząt,                              

7.  opisuje zwierzęta, 

rozumie i zadaje pytanie o 

to czy ktoś posiada jakieś 

zwierzątko,                     

8. poprawnie, pełnym 

zdanie na nie odpowiada, 

rozumie i samodzielnie 

zadaje pytania o zwyczaje 

zachowania zwierząt, a 

także poprawnie na nie 

odpowiada i poprawnie 

opisuje zwyczaje zwierząt 

(poznanych kręgowców),                       

9.  bezbłędnie rozpoznaje 

głoski I i i:,                   

10. rozumie sens 

samodzielnie zadaje pytania o 

czynności związane z użyciem 

komputera i poprawnie na nie 

odpowiada,                              

2. swobodnie stosuje zwroty na 

powitanie i pożegnanie, zwrot 

pozdrowienia i potrafi 

bezbłędnie zareagować,  

3. rozumie i samodzielnie 

formułuje pytania o 

wykonywanie czynności 

codziennych,          

samodzielnie i bezbłędnie 

opowiada o czynnościach dnia 

codziennego,                            

4. rozumie pytania     i zwroty 

używane w klasie i poprawnie 

ich używa                                 

5.  uczeń biegle nazywa części 

ciała zwierząt, nazywa rodzaje 

kręgowców,  formułuje pytania 

o części ciała zwierząt, 

samodzielnie opisuje zwierzęta, 

rozumie i samodzielnie zadaje 

pytanie o to czy ktoś posiada 

jakieś zwierzątko, poprawnie, 

pełnym zdanie na nie 

odpowiada, rozumie i 

samodzielnie zadaje pytania o 

zwyczaje zachowania zwierząt, 

a także poprawnie na nie 

odpowiada, samodzielnie i 

poprawnie opisuje zwyczaje 

zwierząt (poznanych 



rymowanki,                    

14. z pomocą wykonuje 

proste rekwizyty i 

minikarty,                        

15. uczeń zna niektóre 

sporty i czynności 

sportowe,                        

16. rozumie pytania, ale 

niepoprawnie reaguje na 

zwroty używane w klasie,                               

17. uczeń zna niektóre 

produkty spożywcze, 

nazywa niektóre smaki i 

cechy potraw,                  

18. rozumie, ale nie 

formułuje pytań o skład 

posiłku, oraz na nie nie 

reaguje,                     

19.uczeń nie zna 

wszystkich czynności dnia 

codziennego i pór dnia i 

godzin,                            

20. z błędami porównuje 

swój plan dnia z planem 

innych,                              

21.ma trudności z 

zadaniem pytania o to, 

która jest godzina w 

wybranych strefach 

czasowych, ale z pomocą 

na nie odpowiada                  

,22.  z pomocą opisuje 

swój dzień w szkole          

23. uczeń nie zna 

10. rozumie, ale 

samodzielnie nie zada 

pytania o zwyczaje 

zachowania zwierząt, 

11. ma problemy z 

rozpoznaniem głoski I i 

i:,                                       

12. rozumie ogólny sens 

historyjek,nie próbuje 

odpowiadać i nie 

odgrywa scenki,             

13. z błędami czyta 

wyrazy i proste zdania, z 

błędami pisze wyrazy,  

14. z klasą śpiewa 

piosenki, recytuje 

rymowanki,                  

15. z pomocą wykonuje 

proste rekwizyty i 

minikarty                 

16.uczeń zna niektóre 

sporty i czynności 

sportowe,                    

17. z pomocą nazywa 

czynności związane z 

treningiem,                      

18. z pomocą, opisuje 

swoje lub czyjeś 

umiejętności sportowe, 

19. zadaje pytanie o to 

jak wymawia się 

określone liczebniki od 

1 do 100,                       

20. wydaje instrukcje do 

8. rozumie i samodzielnie 

zadaje pytania o zwyczaje 

zachowania zwierząt, a 

także poprawnie na nie 

odpowiada i poprawnie 

opisuje zwyczaje zwierząt 

(poznanych kręgowców),                        

9. rozpoznaje głoski I i i:,                                      

10. rozumie sens 

historyjek, próbuje 

odpowiadać na pytania do 

nich,                                   

11. z pomocą uczeń 

nazywa sporty i czynności 

sportowe oraz  czynności 

związane z treningiem,  

12. z pomocą, poprawnie 

opisuje swoje lub czyjeś 

umiejętności sportowe,                       

13. samodzielnie zadaje 

pytanie o to jak wymawia 

się określone liczebniki od 

1 do 100 i poprawnie na 

takie pytanie odpowiada,        

14. poprawnie wydaje 

instrukcje do ćwiczeń 

fizycznych,                     

15. rozumie pytania i 

poprawnie reaguje na 

zwroty używane w klasie,                                

16. czyta i pisze z 

niewielkimi błędami, 

chętnie odgrywa scenki, 

śpiewa piosenki, ilustruje 

historyjek, poprawnie 

odpowiada na pytania do 

nich, samodzielnie 

opowiada historyjkę, 

chętnie odgrywa scenki, 

11. poprawnie i z 

łatwością czyta wyrazy i 

proste zdania,                

12. pisze bezbłędnie 

wyrazy, samodzielnie 

śpiewa piosenki, recytuje 

rymowanki,                       

13. samodzielnie 

wykonuje proste 

rekwizyty i minikarty   

14. uczeń nazywa sporty i 

czynności sportowe,                     

15. poprawnie nazywa 

czynności związane z 

treningiem,                      

16. samodzielnie i 

poprawnie opisuje swoje 

lub czyjeś umiejętności 

sportowe,                      

17. samodzielnie zadaje 

pytanie o to jak wymawia 

się określone liczebniki 

od 1 do 100 i poprawnie 

na takie pytanie 

odpowiada,                   

18. samodzielnie i 

poprawnie wydaje 

instrukcje do ćwiczeń 

fizycznych,                       

kręgowców), bezbłędnie 

rozpoznaje głoski I i i:,  

6. rozumie sens historyjek, 

poprawnie odpowiada na 

pytania do nich, samodzielnie 

opowiada historyjkę, chętnie 

odgrywa scenki, poprawnie i z 

łatwością czyta wyrazy i proste 

zdania,                                     7.  

pisze bezbłędnie wyrazy, 

samodzielnie śpiewa piosenki, 

recytuje rymowanki, 

samodzielnie wykonuje proste 

rekwizyty i minikarty uczeń 

swobodnie nazywa sporty i 

czynności sportowe, swobodnie 

i poprawnie nazywa czynności 

związane z treningiem, rozumie 

i samodzielnie formułuje 

pytania o umiejętności 

sportowe i odpowiada na nie 

pełnym zdaniem, samodzielnie 

i poprawnie opisuje swoje lub 

czyjeś umiejętności sportowe, 

8. samodzielnie zadaje pytanie 

o to jak wymawia się określone 

liczebniki od 1 do 100 i 

poprawnie na takie pytanie 

odpowiada, samodzielnie i 

poprawnie wydaje instrukcje do 

ćwiczeń fizycznych, 

samodzielni nazywa liczebniki 

złożone                                       

9. uczeń biegle nazywa 



wszystkich miejsc i 

czynności wykonywanych 

na plaży,                           

24. nazywa niektóre 

poznane na lekcji 

zwierzęta żyjące w morzu   

ćwiczeń fizycznych,    

21. uczeń zna niektóre 

produkty spożywcze, 

nazywa niektóre smaki i 

cechy potraw,                 

22. z pomocą 

nauczyciela formułuje 

pytanie o to, co sam lub 

inne osoby lubią jeść, a 

czego nie i na nie 

reaguje,                                  

23. z pomocą prosi o 

wyjaśnienie wyrazu lub 

wyrażenia, oraz dziękuje 

za wyjaśnienie,                       

24. nie zna wszystkich 

czynności dnia 

codziennego i pór dnia i 

godzin,                            

25. rozumie, ale bez 

pomocy nauczyciela nie 

zada pytania o godzinę i 

sam na nie nie odpowie, 

26. z błędami porównuje 

swój plan dnia z planem 

innych i ma trudności z 

zadaniem pytania o to, 

która jest godzina w 

wybranych strefach 

czasowych                     

27. z pomocą opisuje 

swój dzień w szkole         

28. uczeń nie zna 

wszystkich miejsc i 

je gestem i mimiką,                       

17.  z pomocą nazywa 

liczebniki złożone              

18. uczeń nazywa 

produkty spożywcze, 

nazywa różne smaki i 

cechy potraw,                  

19. z pomocą nauczyciela 

formułuje pytanie o to, co 

sam lub inne osoby lubią 

jeść, a czego nie i 

odpowiednio na nie 

reaguje,                             

20.  z pomocą prosi o 

wyjaśnienie wyrazu lub 

wyrażenia, oraz dziękuje 

za wyjaśnienie,                   

21.  poprawnie nazywa 

pory dnia i godziny,        

22. rozumie i z pomocą 

nauczyciela zadaje pytanie 

o godzinę i potrafi na nią 

zareagować,                    

23. rozumie i formułuje 

pytania o to czy ktoś coś 

zwykle robi o konkretnej 

godzinie i poprawnie na to 

odpowiada,  

24. opisuje co sam, lub 

inni robią o różnych 

porach dnia,                    

25. poprawnie z 

niewielkimi błędami 

porównuje swój plan dnia 

19. uczeń nazywa 

produkty spożywcze, 

nazywa różne smaki i 

cechy potraw,                 

20. samodzielnie 

formułuje pytanie oto, co 

sam lub inne osoby lubią 

jeść, a czego nie i 

odpowiednio na nie 

reaguje, rozumie i 

samodzielnie formułuje 

pytanie o skład posiłku, 

oraz na nie reaguje,        

21. samodzielnie i 

poprawnie prosi o 

wyjaśnienie wyrazu lub 

wyrażenia, oraz dziękuje 

za wyjaśnienie, chętnie 

odgrywa scenki,                

22. samodzielnie i 

poprawnie nazywa pory 

dnia i godziny,               

23. rozumie i 

samodzielnie zadaje 

pytanie o godzinę i potrafi 

na nią zareagować,                

24.  rozumie i 

samodzielnie formułuje 

pytania o to czy ktoś coś 

zwykle robi o konkretnej 

godzinie i poprawnie na 

to odpowiada,               

25. swobodnie opisuje co 

sam, lub inni robią o 

produkty spożywcze, nazywa 

różne smaki i cechy potraw,  

rozumie i samodzielnie 

formułuje pytanie oto, co sam 

lub inne osoby lubią jeść, a 

czego nie i odpowiednio na nie 

reaguje, rozumie i samodzielnie 

formułuje pytanie o skład 

posiłku, oraz na nie reaguje, 

samodzielnie i poprawnie prosi 

o wyjaśnienie wyrazu lub 

wyrażenia, oraz dziękuje za 

wyjaśnienie,                             

10. uczeń swobodnie nazywa 

czynności dnia codziennego, 

samodzielnie i poprawnie 

nazywa pory dnia i godziny, 

rozumie i samodzielnie 

formułuje pytania o to czy ktoś 

coś zwykle robi o konkretnej 

godzinie i poprawnie na to 

odpowiada, swobodnie i 

bezbłędnie opisuje co sam, lub 

inni robią o różnych porach 

dnia, samodzielnie i poprawnie 

porównuje swój plan dnia z 

planem innych, samodzielnie i 

poprawnie zadaje pytania o to, 

która jest godzina w wybranych 

strefach czasowych i poprawnie 

na nie odpowiada, samodzielnie 

i poprawnie opisuje swój dzień 

w szkole uczeń biegle nazywa 

miejsca i czynności 



czynności 

wykonywanych na 

plaży, 28. nazywa 

niektóre poznane na 

lekcji zwierzęta żyjące 

w morzu,                        

29.opisuje to co robią 

dzieci na rysunku i jak 

są ubrane 

z planem innych,            

26. poprawnie zadaje 

pytania o to, która jest 

godzina w wybranych 

strefach czasowych i 

poprawnie na nie 

odpowiada,                         

27.  z pomocą opisuje swój 

dzień w szkole uczeń z 

pomocą nazywa miejsca i 

czynności wykonywane na 

plaży,                              

28.  nazywa poznane na 

lekcji zwierzęta żyjące w 

morzu,                                     

29.  z pomocą pyta czy 

ktoś w tej chwili wykonuje 

daną czynność i poprawnie 

na to odpowiada,             

30.  opisuje to co robią 

dzieci na rysunku i jak są 

ubrane,  

różnych porach dnia, 

samodzielnie i poprawnie 

porównuje swój plan dnia 

z planem innych,                           

26.  samodzielnie i 

poprawnie zadaje pytania 

o to, która jest godzina w 

wybranych strefach 

czasowych i poprawnie na 

nie odpowiada,                       

27. samodzielnie i 

poprawnie opisuje swój 

dzień w szkole                 

28. uczeń nazywa miejsca 

i czynności wykonywane 

na plaży,                        

29. nazywa poznane na 

lekcji zwierzęta żyjące w 

morzu,                     

30.opisuje to co robią 

dzieci na rysunku i jak są 

ubrane,                          

31. poprawnie opisuje 

zwierzęta żyjące w morzu 

poprzez czynności, które 

wykonują  

wykonywane na plaży, nazywa 

poznane na lekcji zwierzęta 

żyjące w morzu, samodzielnie 

pyta czy ktoś w tej chwili 

wykonuje daną czynność i 

poprawnie na to odpowiada,  

11. rozumie i samodzielnie 

zadaje pytanie o to, co ktoś robi 

w danej chwili i potrafi na to 

odpowiedzieć, samodzielnie 

opisuje to co robią dzieci na 

rysunku i jak są ubrane, 

poprawnie opisuje zwierzęta 

żyjące w morzu poprzez 

czynności, które wykonują  

 

ocena niedostateczna- uczeń nie zna czynności związanych z życiem codziennym, oraz z użyciem komputera, odmawia pomocy nauczyciela,nie 

stosuje zwrotów na powitanie i pożegnanie, ani zwrotu pozdrowienia, nie potrafi zareagować, nie rozumie i odmawia pomocy nauczyciela w 

sformułowaniu pytania o wykonywanie czynności codziennych, nie opowiada samodzielnie o czynnościach dnia codziennego, nie rozumie i nie zada 

pytania o czynności związane z użyciem komputera i poprawnie na nie nie odpowiada, nie rozumie pytania i zwrotów używanych w klasie i ich nie 

używa uczeń nie zna części ciała zwierząt i rodzajów kręgowców, nie sformułuje pytania o części ciała zwierząt, nie opisuje zwierzęcia, nie rozumie i 

odmawia pomocy w zadaniu pytania o to czy ktoś posiada jakieś zwierzątko, nie rozumie i samodzielnie nie zada pytania o zwyczaje zachowania 

zwierząt, a także poprawnie na nie nie odpowie i poprawnie nie opisze zwyczajów zwierząt (poznanych kręgowców), ma problemy z rozpoznaniem 



głoski I i i:, nie rozumie ogólnego sensu historyjek,nie próbuje odpowiadać na pytania do nich, nie opowiada historyjki, nie odgrywa scenki, odmawia 

czytania wyrazów i prostych zdań, nie pisze wyrazów, z klasą nie śpiewa piosenki, nie recytuje rymowanki, odmawia pomocy w wykonywaniu 

prostych rekwizytów i minikart uczeń nie zna sportów i czynności sportowych, nie nazywa czynności związanych z treningiem, nie zna zwrotów na 

powitanie i pożegnanie, nie rozumie, nawet z pomocą nie sformułuje pytania o umiejętności sportowe, oraz nie odpowie na nie, z pomocą, odmawia 

pomocy i nie opisze swojej lub czyjejś umiejętności sportowej, nie zada pytania o to jak wymawia się określone liczebniki od 1 do 100 i poprawnie na 

takie pytanie nie odpowiada, nie wydaje instrukcji do ćwiczeń fizycznych, rozumie pytania, ale nie reaguje na zwroty używane w klasie, czyta i pisze z 

błędami, nie nazywa liczebników złożonych uczeń nie zna produktów spożywczych, nie nazywa smaków i i cech potraw, nie formułuje pytań o to, co 

sam lub inne osoby lubią jeść, a czego nie i na nie reaguje, nie rozumie i nie formułuje pytań o skład posiłku, oraz na nie nie reaguje, odmawia prośby 

o wyjaśnienie wyrazu lub wyrażenia, oraz dziękuje za wyjaśnienie,  uczeń nie żadnych czynności dnia codziennego i pór dnia i godzin,  nie zada 

pytania o godzinę i sam na nie nie odpowie, nie rozumie i nie sformułuje pytania o to czy ktoś coś zwykle robi o konkretnej godzinie i poprawnie na to 

nie odpowiada, nie opisze co sam, lub inni robią o różnych porach dnia, nie porówna swojego planu dnia z planem innych, nie zada pytania o to, która 

jest godzina w wybranych strefach czasowych, odmawia pomocy by na nie odpowiedzieć, nie opisze swojego dnia w szkole uczeń nie zna żadnych 

miejsc i czynności wykonywanych na plaży, odmawia nazwania poznanych na lekcji zwierząt żyjących w morzu, nie pyta czy ktoś w tej chwili 

wykonuje daną czynność i na to nie odpowiada, nie rozumie i odmawia pomocy nauczyciela w zadaniu pytania o to, co ktoś robi w danej chwili i nie 

potrafi sam na to odpowiedzieć, nie opisuje co robią dzieci na rysunku i jak są ubrane, odmawia pomocy w opisie zwierząt żyjących w morzu poprzez 

czynności, które wykonują  

 

 


