
  1.  Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen   

klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasach 1 - 3. 

 

                                Wymagania programowe dla klasy 1   

           na podstawie podręcznika „Tiger & friends 1” wyd.Macmillan Education  

 

Semestr 1 

 

Unit 1 - Welcome to school!  
Przybory szkolne: bag, pencil, pen, crayon, ruler, rubber, pencil case, sharpener Nazwy kolorów: 
red, blue, green, purple, pink, orange Liczby do 10   
Proste zwroty grzecznościowe: please, thank you  
Czynności wykonywane w klasie: colour, draw, play, sing, talk  
Powitania i pożegnania: Hello, …/Goodbye, … Wyrażanie prośby: Can I have this … (pencil), please? 
Reagowanie na prośby: Yes, of course. – Thank you.  
Pytania o kolor lub liczbę   
Odpowiedzi na pytania o kolor lub liczbę  
Pytania o to, co robimy w szkole: Do you … (sing) at school?    
Odpowiedzi na pytania: Yes, I do./No, I don’t.;  Konkstrukcja: It’s a … (bag). 
 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA  
 
 

OCENA 
DOSTATECZNA 
 

OCENA DOBRA 
 

OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA CELUJĄCA 
 

-Uczeo zna i 
stosuje kilka 
podstawowych 
słów.  
-Uczeo w 
niewielkim 
stopniu stosuje 
poznane 
struktury 
gramatyczne. -
Popełnia liczne 
błędy.  
Zadania na 
rozumienie ze 
słuchu sprawiają 
mu trudnośd.  
-Z pomocą 
nauczyciela, w 
stopniu 
minimalnym 
wykonuje 
zadania. 

Uczeo zna i 
stosuje częśd 
podstawowych 
słów i zwrotów.  
Częściowo 
poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach.  
W większości 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie,  
Wskazuje 
przybory szkolne 
i kolory zgodnie z 
usłyszanymi 
nazwami,  
Reaguje 

Zna i stosuje 
większośd 
poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.  
W większości 
poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach. 
Błędy nie 
zakłócają 
komunikacji. 
Rozumie 
większośd 
komunikatów 
słownych na 
bazie poznanego 
słownictwa. W 
większości 

Zna i stosuje 
wszystkie 
poznane wyrazy 
oraz zwroty.  
Poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach. 
Rozumie 
szczegółowo 
komunikaty 
słowne w 
zakresie 
omawianych 
tematów. 
Poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie. 
Nazywa przybory 

Nazywa przybory 
szkolne, zarówno 
te wprowadzone 
w podręczniku, tj.: 
pencil, pen, 
crayon, ruler, 
rubber, pencil 
case, sharpener, 
jak i inne. Zna 
nazwy wielu 
kolorów. 
Swobodnie liczy 
do 10.   
Posługuje się 
zwrotami 
grzecznościowymi: 
please, thank you i 
wie kiedy je 
zastosowad. 
Swobodnie 
nazywa czynności 
wykonywane w 
klasie, tj.: colour, 



 adekwatnie na 
powitanie i 
pożegnanie,  
Przedstawia się 
innym,  
Poprawnie 
reaguje na 
niektóre 
polecenia i 
pytania 
dotyczące 
poznanego 
materiału,  
Z problemami 
powtarza 
rymowankę, 
śpiewa piosenki. 
 

poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie.  
Wskazuje 
przybory szkolne 
i kolory zgodnie z 
usłyszanymi 
nazwami,  
Reaguje 
adekwatnie na 
powitanie i 
pożegnanie,  
Przedstawia się 
innym,  
Prawidłowo 
reaguje na 
polecenia i 
pytania 
dotyczące 
poznanego 
materiału, 
Powtarza 
rymowankę, 
śpiewa piosenki. 
 

szkolne i kolory.  
Wita się i żegna z 
innymi,  
Przedstawia się.  
Poprawnie 
reaguje na 
polecenia i 
pytania 
dotyczące 
poznanego 
materiału,  
Mówi 
rymowankę, 
śpiewa piosenki. 
Zachowuje 
poprawnośd 
językową.  
 
 

draw, play, sing, 
talk Samodzielnie 
wita się i żegna.  
Rozumie i 
samodzielnie 
formułuje prośby: 
Can I have this … 
(pencil), please? 
oraz właściwie na 
nie reaguje.  
Rozumie i 
samodzielnie 
zadaje pytania o 
kolor lub liczbę i 
poprawnie na nie 
odpowiada.  
Rozumie i 
samodzielnie 
zadaje pytania o 
to, co robimy w 
szkole: Do you … 
(sing) at school?  i 
poprawnie na nie 
odpowiada: Yes, I 
do./No,  
I don’t.; 
samodzielnie 
informuje o tym, 
co robi w szkole: I 
… (draw) at 
school.  
Wskazuje 
przedmioty i 
postaci w 
najbliższym 
otoczeniu i 
poprawnie je 
nazywa: It’s a … 
(bag).  
 
 

Unit 2 - THE GINGERBREAD MAN    
Części ciała: arms, ears, eyes, hands, head, legs, mouth, nose Czynności związane ze zmysłami: 
listen, smell, see, touch, taste  
Proste polecenia: Sit down., Stand up., Put your hands up/down.   
Wskazuje i nazywa części ciała: It’s a … (nose)./They’re … (legs)., This is … (a head)./These are … 
(the eyes).  
Określa swoje części ciała: I’ve got … (arms). i mówi co robimy za pomocą zmysłów: I … (smell) with 
my … (nose).  
Rozumie polecenia ruchowe: Put your … (left arm) in/out. i przeważnie poprawnie na nie reaguje 
Określa zabawy: We play … (tag)., ale potrzebuje pomocy nauczyciela 



 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 
 
 

OCENA DOBRA OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA CELUJĄCA 
 

-Uczeo zna i 
stosuje kilka 
podstawowych 
słów.  
-Uczeo w 
niewielkim 
stopniu stosuje 
poznane 
struktury 
gramatyczne. -
Popełnia liczne 
błędy.  
-Zadania na 
rozumienie ze 
słuchu sprawiają 
mu trudnośd. -
Naśladuje, 
odczytuje, 
wykonuje 
zadania z 
pomocą innych 
osób.  
 
 

Uczeo zna i 
stosuje częśd 
podstawowych 
słów i zwrotów.  
Częściowo 
poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach.  
Częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie.  
W większości 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie,  
Wskazuje części 
ciała, kolory i 
czynności 
związane ze 
zmysłami.  
Poprawnie 
reaguje na 
niektóre 
polecenia i 
pytania 
dotyczące 
poznanego 
materiału,  
Częściowo 
poprawnie czyta 
poznane słowa,  
Z problemami 
powtarza 
rymowankę, 
śpiewa piosenkę 
czy powtarza 
historyjkę  
 
 

Zna i stosuje 
większośd 
poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.  
W większości 
poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach. 
Błędy nie 
zakłócają 
komunikacji. 
Rozumie 
większośd 
komunikatów 
słownych na 
bazie poznanego 
słownictwa.  
W większości 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie. 
Zachowuje 
poprawnośd 
językową. 
 

Zna i stosuje 
wszystkie 
poznane wyrazy 
oraz zwroty.  
Poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach.  
Rozumie 
szczegółowo 
komunikaty 
słowne w 
zakresie 
omawianych 
tematów.   
Prawidłowo 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie. 
Nazywa części 
ciała, kolory i 
czynności 
związane ze 
zmysłami.  
Mówi co robimy 
za pomocą 
zmysłów:   
I … (smell) with 
my … (nose).  
Czyta nazwy 
części ciała.  
Mówi 
rymowankę, 
śpiewa piosenkę, 
odgrywa 
historyjkę. 
 

Nazywa części 
ciała, zarówno te 
wprowadzone w 
podręczniku, tj.: 
arms, ears, eyes, 
hands, head, legs, 
mouth, nose, jak i 
inne.  
Bezbłędnie 
nazywa czynności 
związane ze 
zmysłami, tj.:  
listen, smell, see, 
touch, taste, jak i 
inne.  
Rozumie 
polecenia, tj.: Sit 
down., Stand up., 
Put your hands 
up/down., 
właściwie na nie 
reaguje i potrafi je 
wydad.  
Rozumie i 
samodzielnie 
zadaje pytania 
What/Who is it? i 
poprawnie na nie 
odpowiada.   
Samodzielnie 
wskazuje i nazywa 
części ciała: It’s a 
… (nose)./They’re 
… (legs)., This is … 
(a head)./These 
are … (the eyes). 
Określa swoje 
części ciała: I’ve 
got … (arms). i 
mówi co robimy 
za pomocą 
zmysłów: I … 
(smell) with my … 
(nose). Rozumie i 
samodzielnie 
wydaje polecenia 



ruchowe. 
Samodzielnie 
określa zabawy: 
We play … (tag). 
 

Unit 3 - TIGER IS LOST  
Zna nazwy członków rodziny: brother, sister, baby, mother (Mum), father (Dad), grandmother 
(Granny), grandfather (Grandad), family,  aunt, uncle, cousins  
Rozumie przymiotniki: big, small  
Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, …/Goodbye, …  
Rozumie pytanie o samopoczucie: How are you? i potrafi na nie odpowiedzied   
Rozumie pytanie o posiadanie: Have you got … (Tiger)? i na nie odpowiada: Yes, I have./No, I 
haven’t.  
Określa wielkośd rodziny: This family is big/small.   
Opowiada o rodzinie: I’ve got … (cousins)., I live with my … (mother)., This is the … (grandma). 
Nazywa członków rodziny: Who’s this? – This is my … (cousin)./These are my … (cousins). 
 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 
 

OCENA 
DOSTATECZNA 
 
 

OCENA DOBRA 
 

OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA CELUJĄCA 
 

Uczeo zna i 
stosuje kilka 
podstawowych 
słów.  
Uczeo w 
niewielkim 
stopniu stosuje 
poznane 
struktury 
gramatyczne. 
Popełnia liczne 
błędy.  
Zadania na 
rozumienie ze 
słuchu sprawiają 
mu trudnośd. 
Naśladuje, 
odczytuje, 
wykonuje 
zadania z 
pomocą innych 
osób.  
 
 

Uczeo zna i 
stosuje częśd 
podstawowych 
słów i zwrotów.  
Częściowo 
poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach.  
Częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie.  
W większości 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie,  
Wskazuje 
członków rodziny 
i przymiotniki 
zgodnie z 
usłyszanymi 
nazwami.  
Poprawnie 
reaguje na 

Zna i stosuje 
większośd 
poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.  
W większości 
poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach. 
Błędy nie 
zakłócają 
komunikacji. 
Rozumie 
większośd 
komunikatów 
słownych na 
bazie poznanego 
słownictwa.  
W większości 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie.  
Wskazuje 
członków rodziny 
i przymiotniki 

Zna i stosuje 
wszystkie 
poznane wyrazy 
oraz zwroty.  
Poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach.  
Rozumie 
szczegółowo 
komunikaty 
słowne w 
zakresie 
omawianych 
tematów. 
Poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie.  
Wskazuje 
członków rodziny 
i przymiotniki 
zgodnie z 
usłyszanymi 
nazwami.  
Poprawnie mówi 
rymowankę, 

Nazywa członków 
rodziny i zna 
wyrazy związane z 
rodziną, zarówno 
te wprowadzone 
w podręczniku, tj.: 
brother, sister, 
baby, mother 
(Mum), father 
(Dad), 
grandmother 
(Granny), 
grandfather 
(Grandad), family, 
jak i inne. Nazywa 
krewnych.  
Używa poznanych 
przymiotników, 
tj.: big, small.  
Rozumie i 
samodzielnie 
zadaje pytanie o 
samopoczucie: 
How are you?; 
potrafi na nie 
właściwie 
odpowiedzied.   
Rozumie i 
samodzielnie 
zadaje pytanie o 



niektóre 
polecenia i 
pytania 
dotyczące 
poznanego 
materiału,  
Częściowo 
poprawnie czyta 
poznane słowa.  
Pisze po śladzie.  
Z problemami 
powtarza 
rymowankę, 
śpiewa piosenkę, 
powtarza 
historyjkę. 
 

zgodnie z 
usłyszanymi 
nazwami.  
Poprawnie 
reaguje na 
niektóre 
polecenia i 
pytania 
dotyczące 
poznanego 
materiału, 
Poprawnie czyta 
poznane słowa.  
Pisze po śladzie.  
Powtarza 
rymowankę, 
śpiewa piosenkę 
czy powtarza 
historyjkę. 
 

śpiewa piosenkę 
czy odgrywa 
historyjkę. 
Zachowuje 
poprawnośd 
językową. 
 

posiadanie: Have 
you got … (Tiger)?  
i poprawnie na nie 
odpowiada: Yes, I 
have./No, I 
haven’t. 
Samodzielnie i 
poprawnie określa 
wielkośd rodziny: 
This family is 
big/small. oraz 
opowiada o 
rodzinie: I’ve got 
… (cousins)., I live 
with my … 
(mother)., This is 
the … (grandma).  
Poprawnie 
nazywa członków 
rodziny: Who’s 
this? – This is my 
… (cousin)./These 
are my … 
(cousins). 
 

 

Semestr 2 

Unit 4 - DINNER TIME  
Nazywa podstawowe produkty spożywcze: carrots, cheese, eggs, ham, milk, peas, potatoes, 
sausages, food, omelette, pizza.  
Nazywa grupy żywności: animals, plants, fish, fruit, meat, vegetables Wskazuje i nazywa produkty 
spożywcze: It’s  … (ham)./They’re … (sausages).  
Zadaje pytania  o upodobania: Do you like … (cheese)?  i na nie odpowiada: Yes, I do./No, I don’t.;  
Informuje o swoich upodobaniach: I love/like/don’t like … (ham). Określa pochodzenie 
pożywienia: Ham) … is meat. (Ham) … is from … (animals).  
Udziela instrukcji: Put/Don’t put some … (ham) in the omelette.  
Wydaje polecenia i na nie reaguje: Put your pencil in the pencil case. – Yes, of course. – Thank 
you.  
 
 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 
 

OCENA 
DOSTATECZNA  

OCENA DOBRA OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA 
CELUJĄCA 
 

Uczeo zna i 
stosuje kilka 
podstawowych 
słów.  
Uczeo w 
niewielkim 
stopniu stosuje 

Uczeo zna i 
stosuje częśd 
podstawowych 
słów i zwrotów.  
Częściowo 
poprawnie 
stosuje poznane 

Zna i stosuje 
większośd 
poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.  
W większości 
poprawnie 

Zna i stosuje 
wszystkie 
poznane wyrazy 
oraz zwroty.  
Poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 

Nazywa produkty 
spożywcze, 
zarówno te 
wprowadzone w 
podręczniku, tj.: 
carrots, cheese, 
eggs, ham, milk, 



poznane 
struktury 
gramatyczne. 
Popełnia liczne 
błędy.  
Zadania na 
rozumienie ze 
słuchu sprawiają 
mu trudnośd. 
Naśladuje, 
odczytuje, 
wykonuje 
zadania z 
pomocą innych 
osób.  
 
 

struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach.  
Częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie.  
W większości 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie, 
Wskazuje 
niektóre 
produkty 
spożywcze oraz 
grupy żywności.  
Poprawnie 
reaguje na 
niektóre 
polecenia i 
pytania 
dotyczące 
poznanego 
materiału, 
Częściowo 
poprawnie czyta 
poznane słowa.  
Pisze po śladzie. 
Z problemami 
powtarza 
rymowankę, 
śpiewa piosenkę 
czy powtarza 
historyjkę.  
 
 

stosuje poznane 
struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach. 
Błędy nie 
zakłócają 
komunikacji. 
Poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie.  
Wskazuje 
większośd 
produktów 
spożywcze oraz 
grupy żywności.  
Poprawnie 
reaguje na 
niektóre 
polecenia i 
pytania 
dotyczące 
poznanego 
materiału, 
Poprawnie czyta 
poznane słowa.  
Pisze po śladzie.  
Powtarza 
rymowankę, 
śpiewa piosenkę, 
powtarza 
historyjkę. 
 

gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach.  
Poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie.  
Wskazuje i 
nazywa produkty 
spożywcze oraz 
grupy żywności.  
Poprawnie 
reaguje na 
wszystkie 
polecenia i 
pytania 
dotyczące 
poznanego 
materiału, 
Prawidłowo czyta 
poznane słowa.  
Pisze po śladzie.  
Powtarza 
rymowankę, 
śpiewa piosenkę 
czy powtarza 
historyjkę.  
 
 

peas, potatoes, 
sausages,  jak i 
inne.  
Bezbłędnie 
określa i nazywa 
grupy żywności, 
tj.:  animals, 
plants, fish, fruit, 
meat, vegetables.  
Swobodnie 
posługuje się 
dodatkowym 
słownictwem 
związanymi z 
jedzeniem, 
wprowadzonym 
na lekcji, tj.:  
food, omelette, 
pizza,  jak i 
innym.  
Rozumie i 
samodzielnie 
zadaje pytanie o 
samopoczucie: 
How are you?; 
potrafi na nie 
właściwie 
odpowiedzied.  
Samodzielnie i 
bezbłędnie 
wskazuje oraz 
nazywa produkty 
spożywcze: It’s  … 
(ham)./They’re … 
(sausages).  
Rozumie i 
samodzielnie 
zadaje pytania o 
upodobania: Do 
you like … 
(cheese)?  i 
poprawnie na nie 
odpowiada: Yes, I 
do./No, I don’t.; 
Informuje o 
swoich 
upodobaniach : I 
love/like/don’t 
like … (ham).  
Samodzielnie i 
poprawnie 



określa 
pochodzenie 
pożywienia: 
Ham) … is meat. 
(Ham) … is from 
… (animals).  
Poprawnie 
udziela instrukcji: 
Put/Don’t put 
some … (ham) in 
the omelette.  
Rozumie i 
samodzielnie 
wydaje 
polecenia, 
bezbłędnie na nie 
reaguje: Put your 
pencil in the 
pencil case. – 
Yes, of course. – 
Thank you. 

Unit 5 - THE SORE PAW  
Nazywa zwierzęta: crocodile, elephant, frog, giraffe, monkey, mouse, parrot, snake,   
Nazywa czynności: walk, run, climb, jump, swim, fly,  Zadaje pytanie o samopoczucie: How are 
you?; potrafi na nie właściwie odpowiedzied.   
Nazywa rozmaite zwierzęta: It’s a … (snake).  
Wyraża prośbę i właściwie na nią reaguje: Can you help me, please? – No, sorry. I can’t./Yes, of 
course I can. Informuje o tym, co potrafi/czego nie potrafi robid: Can you … (swim)? – Yes, I 
can./No, I can’t., I can/can’t … (fly). Informuje o dolegliwości: I’ve got a sore … (paw). Opisuje 
rozmaite zwierzęta: I can see a/an … (mouse). It’s … (grey). 
 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA DOBRA 
 

OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA 
CELUJĄCA 
 

Uczeo zna i 
stosuje kilka 
podstawowych 
słów.  
Uczeo w 
niewielkim 
stopniu stosuje 
poznane 
struktury 
gramatyczne. 
Popełnia liczne 
błędy.  
Zadania na 
rozumienie ze 
słuchu sprawiają 
mu trudnośd. 
Naśladuje, 

Uczeo zna i 
stosuje częśd 
podstawowych 
słów i zwrotów.  
Częściowo 
poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach.  
Częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie.  

Zna i stosuje 
większośd 
poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.  
W większości 
poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach. 
Błędy nie 
zakłócają 
komunikacji. 
Poprawnie 

Zna i stosuje 
wszystkie 
poznane wyrazy 
oraz zwroty.  
Poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach.  
Prawidłowo 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie.  
Wskazuje 
wszystkie 

Nazywa 
zwierzęta, 
zarówno te 
wprowadzone w 
podręczniku, tj.: 
crocodile, 
elephant, frog, 
giraffe, monkey, 
mouse, parrot, 
snake, jak i inne. 
Zna nazwy wielu 
kolorów.  
Swobodnie 
nazywa 
czynności, 
zarówno te 
wprowadzone w 



odczytuje, 
wykonuje 
zadania z 
pomocą innych 
osób.  
 
 

Wskazuje 
niektóre 
zwierzęta 
zgodnie z 
usłyszanymi 
nazwami,  
Poprawnie 
reaguje na 
niektóre 
polecenia i 
pytania 
dotyczące 
poznanego 
materiału, 
Częściowo 
poprawnie czyta 
poznane słowa.  
Pisze po śladzie, 
popełniając 
błędy.  
Z problemami 
powtarza 
rymowankę, 
śpiewa piosenkę 
czy powtarza 
historyjkę. 
 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie.  
Wskazuje 
większośd 
zwierząt zgodnie 
z usłyszanymi 
nazwami,  
Poprawnie 
reaguje na 
niektóre 
polecenia i 
pytania 
dotyczące 
poznanego 
materiału,  
Poprawnie czyta 
poznane słowa,  
Pisze po śladzie, 
popełniając 
nieliczne błędy.  
Powtarza 
rymowankę, 
śpiewa piosenkę, 
powtarza 
historyjkę. 
 

zwierzęta 
zgodnie z 
usłyszanymi 
nazwami,  
Prawidłowo 
reaguje na 
wszystkie 
polecenia i 
pytania 
dotyczące 
poznanego 
materiału, 
Poprawnie czyta 
poznane słowa.  
Pisze bez błędów.  
Powtarza 
rymowankę, 
śpiewa piosenkę, 
powtarza 
historyjkę. 
 

podręczniku, tj.: 
walk, run, climb, 
jump, swim, fly, 
jak i inne. 
Rozumie i 
samodzielnie 
zadaje pytanie o 
samopoczucie: 
How are you?; 
potrafi na nie 
właściwie 
odpowiedzied.  
Bezbłędnie 
nazywa rozmaite 
zwierzęta: It’s a 
… (snake).  
Samodzielnie 
wyraża prośbę i 
właściwie na nią 
reaguje: Can you 
help me, please? 
– No, sorry. I 
can’t./Yes, of 
course I can.  
Poprawnie 
informuje o tym, 
co potrafi/czego 
nie potrafi robid: 
Can you … 
(swim)? – Yes, I 
can./No, I can’t., I 
can/can’t … (fly). 
Poprawnie i 
samodzielnie 
informuje o 
dolegliwości: I’ve 
got a sore … 
(paw). 
Bezbłędnie 
opisuje rozmaite 
zwierzęta: I can 
see a/an … 
(mouse). It’s … 
(grey).   
 

Unit 6 - THE MISSING SKATEBOARD  
Nazywa zabawki: bike, board game, car, computer game, doll, kite, scooter, skateboard,   
Nazywa materiały, tj.: wood, plastic, metal, paper  
Używa przyimków: in, on, under   
Nazywa rozmaite zabawki: It’s a … (doll)  
Zadaje pytania o położenie przedmiotów: I can’t find my … (doll). Where is my … (doll)? Is it  … (on 



the table)? i poprawnie na nie odpowiada: The … (doll) is  … (on the table)., Yes it is./ No, it isn’t.  
Informuje o tym, co potrafi/czego nie potrafi robid: Can you … (swim)? – Yes, I can./No, I can’t., I 
can/can’t … (fly).  
Informuje o tym z czego są zrobione przedmioty i zadaje pytania: It’s made of … (plastic). Is it 
made of … (plastic)?; udziela odpowiedzi: Yes, it is./No, it isn’t 
 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA DOBRA 
 

OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA 
CELUJĄCA 
 

Uczeo zna i 
stosuje kilka 
podstawowych 
słów.  
Uczeo w 
niewielkim 
stopniu stosuje 
poznane 
struktury 
gramatyczne. 
Popełnia liczne 
błędy.  
Zadania na 
rozumienie ze 
słuchu sprawiają 
mu trudnośd. 
Naśladuje, 
odczytuje, 
wykonuje 
zadania z 
pomocą innych 
osób.  
 
 

Uczeo zna i 
stosuje częśd 
podstawowych 
słów i zwrotów.  
Częściowo 
poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach. 
Częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie. W 
większości 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie, 
Wskazuje 
niektóre zabawki 
zgodnie z 
usłyszanymi 
nazwami.  
Poprawnie 
reaguje na 
niektóre 
polecenia i 
pytania 
dotyczące 
poznanego 
materiału,  
Częściowo 
poprawnie czyta 
poznane słowa,  
Pisze po śladzie, 
popełniając błędy  
Z pomocą 
powtarza 

Zna i stosuje 
większośd 
poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.  
W większości 
poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach. 
Błędy nie 
zakłócają 
komunikacji. 
Poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie.  
Wskazuje 
większośd 
zabawek zgodnie 
z usłyszanymi 
nazwami,  
Poprawnie 
reaguje na 
niektóre 
polecenia i 
pytania 
dotyczące 
poznanego 
materiału,  
Poprawnie czyta 
poznane słowa.  
Pisze po śladzie, 
popełniając 
nieliczne błędy.  
Powtarza 
rymowankę, 
śpiewa piosenkę, 
powtarza 

Zna i stosuje 
wszystkie 
poznane wyrazy 
oraz zwroty.  
Poprawnie 
stosuje poznane 
struktury 
gramatyczne w 
zadaniach i 
własnych 
wypowiedziach.  
Prawidłowo 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie.  
Wskazuje 
wszystkie 
zabawki zgodnie 
z usłyszanymi 
nazwami,  
Poprawnie 
reaguje na 
wszystkie 
polecenia i 
pytania 
dotyczące 
poznanego 
materiału, 
Prawidłowo czyta 
poznane słowa. 
Pisze po śladzie 
bez błędów.  
Powtarza 
rymowankę, 
śpiewa piosenkę, 
powtarza 
historyjkę. 
 

Nazywa zabawki, 
zarówno te 
wprowadzone w 
podręczniku, tj.: 
bike, board 
game, car, 
computer game, 
doll, kite, 
scooter, 
skateboard,  jak i 
inne.  
Swobodnie 
nazywa 
materiały, tj.: 
wood, plastic, 
metal, paper.  
Poprawnie używa 
przyimków: in, 
on, under.   
Samodzielnie 
wita się i żegna.   
Rozumie i 
samodzielnie 
zadaje pytanie o 
samopoczucie: 
How are you?; 
potrafi na nie 
właściwie 
odpowiedzied. 
Bezbłędnie 
nazywa rozmaite 
zabawki: It’s a … 
(doll).  
Samodzielnie 
zadaje pytania o 
położenie 
przedmiotów: I 
can’t find my … 
(doll). Where is 
my … (doll)? Is it  
… (on the table)? 
i poprawnie na 



rymowankę, 
śpiewa piosenkę, 
powtarza 
historyjkę.  
 
 

historyjkę. 
 

nie odpowiada: 
The … (doll) is  … 
(on the table)., 
Yes it is./ No, it 
isn’t.  
Samodzielnie i 
poprawnie 
informuje o tym, 
co potrafi/czego 
nie potrafi robid: 
Can you … 
(swim)? – Yes, I 
can./No, I can’t., I 
can/can’t …  
(fly).  
Bezbłędnie 
informuje o tym z 
czego są zrobione 
przedmioty i 
zadaje pytania: 
It’s made of … 
(plastic). Is it 
made of … 
(plastic)?; udziela 
poprawnej 
odpowiedzi: Yes, 
it is./No, it isn’t.  
Samodzielnie i 
poprawnie 
informuje o tym, 
co robi podczas 
wakacji: In the 
holidays, I play 
with my … (bike). 
Wyraża swoją 
opinię. 

 

                             Wymagania programowe dla klasy II  

na podstawie podręcznika „Bugs Team 2” wyd. Macmillan Education  

Semestr 1 

Unit 1 Mr Beetle’s new clothes  
Rozpoznawanie i nazywanie ubrao: coat, trousers, T-shirt, jumper, skirt, shorts, shoes; 
Put on (your coat); 
Opisywanie swojego ubioru: I’m wearing (a blue) (T-shirt); cap;  
Rozpoznawanie i nazywanie liczb 1–20; 
Rozpoznawanie i nazywanie pór roku i typów pogody: spring, summer, autumn, winter, sunny, 
cloudy, snowy, rainy; It’s (summer); I’m wearing (shorts); I like/don’t like (winter);  
Rozpoznawanie i nazywanie ubrao noszonych w domu i/lub podczas snu; Goodnight; Sleep well; 
slippers, pyjamas, dressing gown. I’m wearing (slippers). 



 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 
 

OCENA 
DOSTATECZNA 
 
 

OCENA DOBRA 
 

OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA 
CELUJĄCA 
 

- rzadko 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
poparte gestem 
- wskazuje 
nieliczne 
wymienione 
przez nauczyciela 
ubrania, pory 
roku, typy 
pogody 
- wskazuje 
nielicznie 
wymienione 
przez nauczyciela 
liczebniki od 1 do 
20 
-  słucha 
historyjek/scenek
, rzadko rozumie 
ich treśd popartą 
obrazem, z 
pomocą 
nauczyciela 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- z pomocą 
nauczyciela 
nazywa kilka 
ubrao, pór roku i 
typów pogody 
- z dużą pomocą 
nauczyciela mówi 
całym zdaniem w 
co jest ubrany 
I’m wearing (a 
coat)., popełnia 
przy tym błędy 
- z dużą pomocą 
nauczyciela mówi 
jaka jest pogoda i 

- czasem reaguje 
poprawnie na 
polecenia 
poparte gestem 
- wskazuje częśd 
wymienionych 
przez nauczyciela 
ubrao, pory roku, 
typy pogody 
- wskazuje 
niektóre 
wymienione 
przez nauczyciela 
liczebniki od 1 do 
20 
-  słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd 
popartą 
obrazem, zwykle 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, z 
niewielką 
pomocą wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa częśd 
ubrao, pór roku i 
typów pogody 
- z niewielką 
pomocą 
nauczyciela 
potrafi całym 
zdaniem 
powiedzied w co 
jest ubrany I’m 
wearing (a coat). 
- z pomocą 
nauczyciela 
potrafi 
powiedzied jaka 
jest pogoda i 
pora roku It’s 
sunny. It’s 

- zwykle rozumie 
i poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- zazwyczaj 
poprawnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
ubrania, pory 
roku, typy 
pogody 
- poprawnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
liczebniki od 1 do 
20 
- zwykle z 
zaangażowaniem 
słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd, 
zwykle potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa 
większośd ubrao, 
pór roku i typów 
pogody 
- z niewielkimi 
błędami potrafi 
całym zdaniem 
powiedzied w co 
jest ubrany I’m 
wearing (a coat). 
- potrafi 
powiedzied jaka 
jest pogoda i 
pora roku It’s 
sunny. It’s 
summer, 

- zwykle rozumie 
i poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- w większości 
poprawnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
ubrania, pory 
roku, typy 
pogody 
- w większości 
poprawnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
liczebniki od 1 do 
20 
- z 
zaangażowaniem 
słucha 
historyjek/scenek
, rozumie ich 
treśd, potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa 
większośd ubrao, 
pór roku i typów 
pogody 
- potrafi całym 
zdaniem 
powiedzied w co 
jest ubrany I’m 
wearing (a coat). 
- potrafi 
powiedzied jaka 
jest pogoda i 
pora roku It’s 
sunny. It’s 
summer,  
- potrafi 

- rozumie i 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- bezbłędnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
ubrania, pory 
roku, typy 
pogody 
- bezbłędnie 
wskazuje  
wymienione 
przez nauczyciela 
liczebniki od 1 do 
20 
- z 
zaangażowaniem 
i zrozumieniem 
słucha 
historyjek/scenek
, potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
odpowiedni 
obrazek 
- bezbłędnie 
nazywa ubrania, 
pory roku i typy 
pogody 
- potrafi całym 
zdaniem 
powiedzied w co 
jest ubrany I’m 
wearing (a coat). 
- potrafi 
powiedzied jaka 
jest pogoda i 
pora roku It’s 
sunny. It’s 
summer. 
- potrafi 
powiedzied jaką 



pora roku It’s 
sunny. It’s 
summer., 
popełnia przy 
tym błędy 
- z dużą pomocą 
nauczyciela mówi 
jaką porę roku 
lubi/nie lubi , 
popełnia przy 
tym błędy I 
like/don’t like 
(summer). 
- z dużą pomocą 
odgrywa w parze 
scenkę z 
rozdziału 
- z błędami 
śpiewa w grupie 
piosenki, 
częściowo 
rozumie ich treśd, 
jeżeli poparta 
jest 
gestem/obrazem, 
wymaga zachęty 
nauczyciela 
- z błędami 
recytuje w grupie 
rymowanki, 
częściowo 
rozumie ich treśd, 
jeżeli poparty jest 
gestem/obrazem, 
wymaga zachęty 
nauczyciela 
- wskazuje 
pojedyncze 
wyrazy 
przeczytane 
przez 
nauczyciela, 
popełniając przy 
tym błędy 
- łączy nieliczne 
wyrazy z 
odpowiednimi 
ilustracjami z 
pomocą 
nauczyciela 
- z pomocą 

summer., czasem 
popełnia błędy 
- z niewielką 
pomocą 
nauczyciela 
potrafi 
powiedzied jaką 
porę roku 
lubi/nie lubi, 
czasem popełnia 
błędy  I like/don’t 
like (summer). 
- z niewielką 
pomocą odgrywa 
w parze scenkę z 
rozdziału 
- z niewielkimi 
błędami śpiewa 
w grupie 
piosenki, zwykle 
rozumie ich treśd, 
ale musi byd 
poparta 
gestem/obrazem, 
stara wykonywad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- z błędami 
recytuje w grupie 
rymowanki, 
zwykle rozumie 
ich treśd, ale 
musi byd poparta 
gestem/obrazem, 
stara się 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- wskazuje kilka 
wyrazów 
przeczytanych 
przez 
nauczyciela, 
czasem popełnia 
przy tym błędy 
- łączy niektóre 
wyraz z 
odpowiednimi 
ilustracjami 
- z pomocą 
nauczyciela 

sporadycznie 
popełnia przy 
tym błędy 
- potrafi 
powiedzied jaką 
porę roku 
lubi/nie lubi  I 
like/don’t like 
(summer). 
- z niewielkimi 
błędami odgrywa 
w parze scenkę z 
rozdziału 
- z niewielkimi 
błędami śpiewa 
w grupie 
większośd 
piosenek, zwykle 
rozumie ich treśd, 
potrafi wykonad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- z niewielkimi 
błędami recytuje 
w grupie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- zwykle 
bezbłędnie lub z 
niewielkimi 
błędami 
wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- łączy wyrazy 
odpowiednimi 
ilustracjami, 
czasami popełnia 
błędy 
- z niewielkimi 
błędami 
odczytuje nazwy 
ubrao i pór roku 
- odczytuje 
proste struktury z 
rozdziału, 

powiedzied jaką 
porę roku 
lubi/nie lubi  I 
like/don’t like 
(summer). 
- odgrywa w 
parze scenkę z 
rozdziału 
- śpiewa w grupie 
i samodzielnie 
większośd 
piosenek, zwykle 
rozumie ich treśd, 
potrafi wykonad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- recytuje w 
grupie i 
samodzielnie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- zwykle 
bezbłędnie 
wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- łączy wyrazy 
odpowiednimi 
ilustracjami, 
sporadycznie 
popełnia błędy 
- z niewielkimi 
błędami 
odczytuje nazwy 
ubrao i pór roku 
- odczytuje 
proste struktury z 
rozdziału, 
popełniając przy 
tym nieliczne 
błędy, zwykle 
rozumie ich 
znaczenie, 
prawidłowo łączy 
je z obrazkiem 
I’m wearing (a 

porę roku 
lubi/nie lubi  I 
like/don’t like 
(summer). 
- z łatwością 
odgrywa w parze 
scenkę z 
rozdziału 
- bezbłędnie 
śpiewa w grupie i 
samodzielnie 
piosenki, rozumie 
ich treśd, potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- z łatwością 
recytuje w grupie 
i samodzielnie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- bezbłędnie 
wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- bez trudu łączy 
wyrazy z 
odpowiednimi 
ilustracjami 
- bezbłędnie 
odczytuje nazwy 
ubrao i pór roku 
- z łatwością 
odczytuje proste 
struktury z 
rozdziału, 
rozumie ich 
znaczenie, 
prawidłowo łączy 
je z obrazkiem 
I’m wearing (a 
cap)./ I like/don’t 
like (winter)./ It’s 
(cloudy). 
- bezbłędnie 
uzupełnia luki 



nauczyciela 
próbuje 
odczytywad 
nazwy ubrao i 
pór roku, 
popełnia przy 
tym liczne błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
próbuje odczytad 
proste struktury z 
rozdziału, ale 
sprawia mu to 
trudnośd, zwykle 
nie rozumie ich 
znaczenia, 
próbuje połączyd 
je z odpowiednim 
obrazkiem, ale 
popełnia przy 
tym błędy I’m 
wearing (a cap)./ 
I like/don’t like 
(winter)./ It’s 
(cloudy). 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia luki 
wyrazowe w 
zdaniach, 
popełnia przy 
tym błędy 
- potrafi zapisad 
nazwy kilku 
ubrao i pór roku 
pod wskazanym 
przez nauczyciela 
obrazkiem, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
opisuje ubiór, 
popełnia przy 
tym błędy I’m 
wearing (a 
jumper) and 
(trousers). 
 

odczytuje nazwy 
ubrao i pór roku, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
odczytuje proste 
struktury z 
rozdziału, 
popełniając przy 
tym nieliczne 
błędy, czasem nie 
rozumie ich 
znaczenia, łączy 
je z obrazkiem 
popełniając przy 
tym błędy I’m 
wearing (a cap)./ 
I like/don’t like 
(winter)./ It’s 
(cloudy). 
- z pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia luki 
wyrazowe w 
zdaniach, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
potrafi zapisad 
nazwy części 
ubrao i pór roku 
pod 
odpowiednim 
obrazkiem, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
opisuje ubiór, 
czasem popełnia 
przy tym błędy 
I’m wearing (a 
jumper) and 
(trousers). 
 

popełniając przy 
tym nieliczne 
błędy, zwykle 
rozumie ich 
znaczenie, 
prawidłowo łączy 
je z obrazkiem 
I’m wearing (a 
cap)./ I like/don’t 
like (winter)./ It’s 
(cloudy). 
- potrafi 
uzupełnid luki 
wyrazowe w 
zdaniach, czasem 
popełnia 
małoistotne 
błędy 
- potrafi zapisad 
nazwy ubrao i 
pór roku, 
popełniając przy 
tym mało 
znaczące błędy 
- zazwyczaj 
bezbłędnie 
opisuje ubiór I’m 
wearing (a 
jumper) and 
(trousers). 
 

cap)./ I like/don’t 
like (winter)./ It’s 
(cloudy). 
- potrafi 
uzupełnid luki 
wyrazowe w 
zdaniach, czasem 
popełnia 
małoistotne 
błędy 
- potrafi zapisad 
nazwy ubrao i 
pór roku, 
popełniając przy 
tym mało 
znaczące błędy 
- zazwyczaj 
bezbłędnie 
opisuje ubiór I’m 
wearing (a 
jumper) and 
(trousers). 
 

wyrazowe w 
zdaniach 
- potrafi zapisad 
nazwy ubrao i 
pór roku pod 
odpowiednim 
obrazkiem 
- bezbłędnie 
opisuje ubiór I’m 
wearing (a 
jumper) and 
(trousers). 
 

Unit 2 The moon is in the river  
Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych: sheep, duck, cow, hen, horse, cat, goat; farm, 



river; 
There’s a (cat) 
I’m a (duck). I’m going to get a (ball); 
Zabawki: dog, ball, car, bike, doll 
Pytanie o to, dokąd się idzie i udzielanie odpowiedzi; proszenie o dołączenie do kogoś i wyrażanie 
zgody. 
Where are you going? I’m going to get a boat; Can I come with you? Yes, of course. 
Rozpoznawanie i nazywanie potomstwa zwierząt: chick, calf, foal, lamb, duckling, kitten, puppy;  
The cat has got a (kitten); Do you like (puppies)? Yes, I do./No, I don’t. 
Rozpoznawanie i nazywanie ras użytkowych zwierząt z Wielkiej Brytanii; budowanie świadomości 
podobieostw i różnic międzykulturowych 
 
 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA DOBRA 
 

OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA 
CELUJĄCA 
 

- rzadko 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
poparte gestem 
-wskazuje 
pojedyncze 
wymienione 
przez nauczyciela 
zwierzęta i ich 
potomstwa, a 
także produkty 
od nich 
pochodzące 
-  słucha 
historyjek/scenek
, rzadko rozumie 
ich treśd popartą 
obrazem, z 
pomocą 
nauczyciela 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- z pomocą 
nauczyciela 
nazywa kilka  
zwierząt i ich 
potomstwa, a 
także produktów 
od nich 
pochodzących 

- czasem reaguje 
poprawnie na 
polecenia 
poparte gestem 
- wskazuje częśd 
wymienionych 
przez nauczyciela 
zwierząt i ich 
potomstwa, a 
także produkty 
od nich 
pochodzące 
-  słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd 
popartą 
obrazem, zwykle 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, z 
niewielką 
pomocą wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa częśd 
zwierząt i ich 
potomstwa, a 
także produktów 
od nich 
pochodzących 
- z pomocą 
nauczyciela i 
nielicznymi 
błędami potrafi 

- zwykle rozumie 
i poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- zazwyczaj 
poprawnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
zwierzęta i ich 
potomstwa, a 
także produkty 
od nich 
pochodzące 
- słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd, 
zwykle potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa 
większośd 
zwierząt i ich 
potomstwa, a 
także produktów 
od nich 
pochodzących 
- z niewielkimi 
błędami potrafi 
poprosid o 
dołączenie do 

- zwykle rozumie 
i poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- poprawnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
zwierzęta i ich 
potomstwa, a 
także produkty 
od nich 
pochodzące 
- z 
zaangażowaniem 
słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd, 
zwykle potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa 
większośd 
zwierząt i ich 
potomstwa, a 
także produktów 
od nich 
pochodzących 
- zazwyczaj 
potrafi poprosid 
o dołączenie do 

- rozumie i 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- bezbłędnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
zwierzęta i ich 
potomstwa, a 
także produkty 
od nich 
pochodzące 
- z 
zaangażowaniem 
i zrozumieniem 
słucha 
historyjek/scenek
, potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
odpowiedni 
obrazek 
- bezbłędnie 
nazywa zwierzęta 
i ich potomstwa, 
a także produkty 
od nich 
pochodzące 
- potrafi poprosid 
o dołączenie do 
kogoś i wyrazid 
zgodę Can I come 



- z dużą pomocą 
nauczyciela prosi 
o dołączenie do 
kogoś i wyrazid 
zgodę., popełnia 
przy tym błędy 
Can I come with 
you? Yes, of 
course 
- z dużą pomocą 
nauczyciela pyta 
o to, dokąd się 
idzie i udzielid 
odpowiedzi., 
popełnia przy 
tym błędy Where 
are you going? 
I’mgoing to get a 
boat 
- z bardzo dużą 
pomocą 
nauczyciela 
formułuje zdania, 
popełnia przy 
tym błędy We get 
(eggs)from 
(hens). The 
(cow)’s got a 
(calf). 
- z dużą pomocą 
odgrywa w parze 
scenkę z 
rozdziału 
- z błędami 
śpiewa w grupie 
piosenki, 
częściowo 
rozumie ich treśd, 
jeżeli poparta 
jest 
gestem/obrazem, 
wymaga zachęty 
nauczyciela 
- z błędami 
recytuje w grupie 
rymowanki, 
częściowo 
rozumie ich treśd, 
jeżeli poparty jest 
gestem/obrazem, 
wymaga zachęty 

poprosid o 
dołączenie do 
kogoś i wyrazid 
zgodę Can I come 
with you? Yes, of 
course. 
- z pomocą 
nauczyciela i 
nielicznymi 
błędami potrafi 
zapytad o to, 
dokąd się idzie i 
udzielid 
odpowiedzi 
Where are you 
going? I’mgoing 
to get a boat. 
- z pomocą 
nauczyciela 
formułuje zdania, 
czasem popełnia 
błędy We get 
(eggs)from 
(hens). The 
(cow)’s got a 
(calf). 
- z niewielką 
pomocą odgrywa 
w parze scenkę z 
rozdziału 
- z niewielkimi 
błędami śpiewa 
w grupie 
piosenki, zwykle 
rozumie ich treśd, 
ale musi byd 
poparta 
gestem/obrazem, 
stara wykonywad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- z błędami 
recytuje w grupie 
rymowanki, 
zwykle rozumie 
ich treśd, ale 
musi byd poparta 
gestem/obrazem, 
stara się 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 

kogoś i wyrazid 
zgodę Can I come 
with you? Yes, of 
course. 
- z niewielkimi 
błędami potrafi 
zapytad o to, 
dokąd się idzie i 
udzielid 
odpowiedzi 
Where are you 
going? I’mgoing 
to get a boat. 
- z niewielkimi 
błędami 
formułuje zdania 
We get 
(eggs)from 
(hens). The 
(cow)’s got a 
(calf). 
- z niewielkimi 
błędami odgrywa 
w parze scenkę z 
rozdziału 
- z niewielkimi 
błędami śpiewa 
w grupie 
większośd 
piosenek, zwykle 
rozumie ich treśd, 
potrafi wykonad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- z niewielkimi 
błędami recytuje 
w grupie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- zwykle 
bezbłędnie lub z 
niewielkimi 
błędami 
wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 

kogoś i wyrazid 
zgodę Can I come 
with you? Yes, of 
course. 
- potrafi zapytad 
o to, dokąd się 
idzie i udzielid 
odpowiedzi 
Where are you 
going? I’mgoing 
to get a boat. 
- zazwyczaj 
formułuje 
poprawne zdania 
We get 
(eggs)from 
(hens). The 
(cow)’s got a 
(calf). 
- odgrywa w 
parze scenkę z 
rozdziału 
- śpiewa w grupie 
i samodzielnie 
większośd 
piosenek, zwykle 
rozumie ich treśd, 
potrafi wykonad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- recytuje w 
grupie i 
samodzielnie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- zwykle 
bezbłędnie 
wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- łączy wyrazy 
odpowiednimi 
ilustracjami, 
sporadycznie 
popełnia błędy 
- z niewielkimi 

with you? Yes, of 
course. 
- potrafi zapytad 
o to, dokąd się 
idzie i udzielid 
odpowiedzi 
Where are you 
going? I’mgoing 
to get a boat. 
- formułuje 
zdania We get 
(eggs)from 
(hens). The 
(cow)’s got a 
(calf). 
- z łatwością 
odgrywa w parze 
scenkę z 
rozdziału 
- bezbłędnie 
śpiewa w grupie i 
samodzielnie 
piosenki, rozumie 
ich treśd, potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- z łatwością 
recytuje w grupie 
i samodzielnie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- bezbłędnie 
wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- bez trudu łączy 
wyrazy z 
odpowiednimi 
ilustracjami 
- bezbłędnie 
odczytuje nazwy 
zwierząt, ich 
potomstwa oraz 
produktów od 
nich 



nauczyciela 
- wskazuje 
pojedyncze 
wyrazy 
przeczytane 
przez 
nauczyciela, 
popełniając przy 
tym błędy 
- łączy nieliczne 
wyrazy z 
odpowiednimi 
ilustracjami z 
pomocą 
nauczyciela 
- z pomocą 
nauczyciela 
próbuje 
odczytywad 
nazwy zwierząt, 
ich potomstwa 
oraz produktów 
od nich 
pochodzących, 
popełnia przy 
tym liczne błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
próbuje odczytad 
proste struktury z 
rozdziału, ale 
sprawia mu to 
trudnośd, zwykle 
nie rozumie ich 
znaczenia Where 
are you going? 
I’m going to get 
(a boat)./Can I 
come with you? 
Yes, of 
course.The (cat) 
has got a (kitten). 
We get (eggs) 
from (hens). 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia luki 
wyrazowe w 
zdaniach, 
popełnia przy 
tym błędy 

treśd 
- wskazuje kilka 
wyrazów 
przeczytanych 
przez 
nauczyciela, 
czasem popełnia 
przy tym błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
potrafi uzupełnid 
luki wyrazowe w 
zdaniach, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
odczytuje proste 
struktury z 
rozdziału, 
popełniając przy 
tym nieliczne 
błędy, czasem nie 
rozumie ich 
znaczenia Where 
are you going? 
I’m going to get 
(a boat)./Can I 
come with you? 
Yes, of 
course.The (cat) 
has got a (kitten). 
We get (eggs) 
from (hens). 
- z pomocą 
nauczyciela 
odczytuje nazwy 
zwierząt, ich 
potomstwa oraz 
produktów od 
nich 
pochodzących, 
popełnia przy 
tym błędy 
- łączy niektóre 
wyraz z 
odpowiednimi 
ilustracjami 
- z pomocą 
nauczyciela 
potrafi zapisad 

- łączy wyrazy 
odpowiednimi 
ilustracjami, 
sporadycznie 
popełnia błędy 
- z niewielkimi 
błędami 
odczytuje nazwy 
zwierząt, ich 
potomstwa oraz 
produktów od 
nich 
pochodzących 
- odczytuje 
proste struktury z 
rozdziału, 
popełniając przy 
tym nieliczne 
błędy, zwykle 
rozumie ich 
znaczenie Where 
are you going? 
I’m going to get 
(a boat)./Can I 
come with you? 
Yes, of 
course.The (cat) 
has got a (kitten). 
We get (eggs) 
from (hens). 
- potrafi 
uzupełnid luki 
wyrazowe w 
zdaniach, czasem 
popełnia błędy 
- potrafi zapisad 
nazwy zwierząt i 
ich potomstwa, 
popełniając przy 
tym mało 
znaczące błędy 
- zazwyczaj 
bezbłędnie 
opisuje jakie ma 
zwierzę i jakie 
produkty od 
niego uzyskujemy 
I’ve got a (duck). 
We get (eggs) 
from (ducks). 
 

błędami 
odczytuje nazwy 
zwierząt, ich 
potomstwa oraz 
produktów od 
nich 
pochodzących 
- odczytuje 
proste struktury z 
rozdziału, zwykle 
rozumie ich 
znaczenie Where 
are you going? 
I’m going to get 
(a boat)./Can I 
come with you? 
Yes, of 
course.The (cat) 
has got a (kitten). 
We get (eggs) 
from (hens). 
- potrafi 
uzupełnid luki 
wyrazowe w 
zdaniach, czasem 
popełnia 
małoistotne 
błędy 
- potrafi zapisad 
nazwy zwierząt i 
ich potomstwa, 
popełniając przy 
tym mało 
znaczące błędy 
- zazwyczaj 
bezbłędnie 
opisuje jakie ma 
zwierzę i jakie 
produkty od 
niego uzyskujemy 
I’ve got a (duck). 
We get (eggs) 
from (ducks). 
 

pochodzących 
- z łatwością 
odczytuje proste 
struktury z 
rozdziału, 
rozumie ich 
znaczenie Where 
are you going? 
I’m going to get 
(a boat)./Can I 
come with you? 
Yes, of 
course.The (cat) 
has got a (kitten). 
We get (eggs) 
from (hens). 
- bezbłędnie 
uzupełnia luki 
wyrazowe w 
zdaniach 
- potrafi zapisad 
nazwy zwierząt i 
ich potomstwa 
pod 
odpowiednim 
obrazkiem 
- bezbłędnie 
opisuje jakie ma 
zwierzę i jakie 
produkty od 
niego uzyskujemy 
I’ve got a (duck). 
We get (eggs) 
from (ducks). 
 
 



- potrafi zapisad 
nazwy kilku 
zwierząt i ich 
potomstwa pod 
wskazanym przez 
nauczyciela 
obrazkiem, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
opisuje jakie ma 
zwierzę i jakie 
produkty od 
niego 
uzyskujemy, 
popełnia przy 
tym błędy I’ve 
got a (duck). We 
get (eggs) from 
(ducks). 
 
 

nazwy części 
zwierzą i ich 
potomstwa pod 
odpowiednim 
obrazkiem, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
opisuje jakie ma 
zwierzę i jakie 
produkty od 
niego 
uzyskujemy, 
czasem popełnia 
przy tym błędy 
I’ve got a (duck). 
We get (eggs) 
from (ducks). 
 
 

Unit 3 Ant and Grasshopper  
Rozpoznawanie i nazywanie pomieszczeo w domu: kitchen, living room, bedroom, bathroom, 
toilet, dining room, hall;  
Where’s the (mouse)? It’s in the (kitchen). 
Opisywanie miejsca położenia przedmiotów; pytanie, czy coś gdzieś się znajduje i udzielanie 
odpowiedzi. 
Is there a (shoe) in the (dining room)?, Yes, there is./No, there isn’t; It’s (in, on, under) the box; 
garden. 
Wyposażenie domu: fridge, cupboard, shelf, shower, desk, lamp; Is there a (shelf) in the 
(bedroom)? Yes, there is/No, there isn’t. 
Różne domy: castle, treehouse, houseboat; In my (castle) there’s a (bedroom); There’s a 
(cupboard) in the (living room). 
 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA DOBRA 
 

OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA 
CELUJĄCA 
 

- rzadko 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
poparte gestem 
- wskazuje 
pojedyncze 
wymienione 
przez nauczyciela 
pomieszczenia w 
domu i elementy 
wyposażenia 

- czasem reaguje 
poprawnie na 
polecenia 
poparte gestem 
- wskazuje częśd 
wymienionych 
przez nauczyciela 
pomieszczenia w 
domu i elementy 
wyposażenia 
- z pomocą 
nauczyciela 

- zwykle rozumie 
i poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- w większości 
poprawnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
pomieszczenia w 
domu i elementy 
wyposażenia 

- rozumie i 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- poprawnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
pomieszczenia w 
domu i elementy 
wyposażenia 
- wskazuje 

- rozumie i 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- bezbłędnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
pomieszczenia w 
domu i elementy 
wyposażenia 
- z łatwością 



- z dużą pomocą 
nauczyciela 
wskazuje 
odpowiednie 
położenie 
przedmiotów, 
popełnia przy 
tym błędy 
-  słucha 
historyjek/scenek
, rzadko rozumie 
ich treśd popartą 
obrazem, z 
pomocą 
nauczyciela 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- z pomocą 
nauczyciela 
nazywa kilka 
pomieszczeo w 
domu i 
elementów 
wyposażenia 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
opisuje miejsca 
położenia 
przedmiotów, 
popełnia przy 
tym błędy It’s 
(on) the (shelf). 
- z dużą pomocą 
nauczyciela pyta, 
czy coś gdzieś się 
znajduje i udzielid 
odpowiedzi, 
popełnia przy 
tym błędy Is 
there a (fridge) in 
the (dining 
room)? Yes, 
there is./No, 
there isn’t. 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
mówi, w jakim 

wskazuje 
odpowiednie 
położenie 
przedmiotów, 
czasem popełnia 
przy tym błędy 
-  słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd 
popartą 
obrazem, zwykle 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, z 
niewielką 
pomocą wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa częśd 
pomieszczeo w 
domu i 
elementów 
wyposażenia 
- z pomocą 
nauczyciela 
opisuje miejsca 
położenia 
przedmiotów, 
czasem popełnia 
przy tym błędy 
It’s (on) the 
(shelf). 
- z pomocą 
nauczyciela i 
nielicznymi 
błędami pyta, czy 
coś gdzieś się 
znajduje i udzielid 
odpowiedzi Is 
there a (fridge) in 
the (dining 
room)? Yes, 
there is./No, 
there isn’t. 
- z pomocą 
nauczyciela i 
nielicznymi 
błędami potrafi 
powiedzied, w 
jakim 

- wskazuje 
odpowiednie 
położenie 
przedmiotów, 
sporadycznie 
popełnia przy 
tym błędy 
- zwykle z 
zaangażowaniem 
słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd, 
zwykle potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa 
większośd 
pomieszczeo w 
domu i 
elementów 
wyposażenia 
- opisuje miejsca 
położenia 
przedmiotów, 
sporadycznie 
popełnia przy 
tym błędy It’s 
(on) the (shelf). 
- z niewielkimi 
błędami potrafi 
zapytad, czy coś 
gdzieś się 
znajduje i udzielid 
odpowiedzi Is 
there a (fridge) in 
the (dining 
room)? Yes, 
there is./No, 
there isn’t. 
- z niewielkimi 
błędami potrafi 
powiedzied, w 
jakim 
pomieszczeniu 
znajdują się 
elementy 
wyposażenia 

odpowiednie 
położenie 
przedmiotów, 
sporadycznie 
popełnia przy 
tym błędy 
- z 
zaangażowaniem 
słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa 
większośd 
pomieszczeo w 
domu i 
elementów 
wyposażenia 
- opisuje miejsca 
położenia 
przedmiotów, 
sporadycznie 
popełnia przy 
tym błędy It’s 
(on) the (shelf). 
- potrafi zapytad, 
czy coś gdzieś się 
znajduje i udzielid 
odpowiedzi Is 
there a (fridge) in 
the (dining 
room)? Yes, 
there is./No, 
there isn’t. 
- potrafi 
powiedzied, w 
jakim 
pomieszczeniu 
znajdują się 
elementy 
wyposażenia 
There’s a (fridge) 
in the (kitchen). 
- odgrywa w 
parze scenkę z 

wskazuje 
odpowiednie 
położenie 
przedmiotów 
- z 
zaangażowaniem 
i zrozumieniem 
słucha 
historyjek/scenek
, potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
odpowiedni 
obrazek 
- bezbłędnie 
nazywa 
pomieszczenia w 
domu i elementy 
wyposażenia 
- opisuje miejsca 
położenia 
przedmiotów It’s 
(on) the (shelf). 
- zapytad, czy coś 
gdzieś się 
znajduje i udzielid 
odpowiedzi Is 
there a (fridge) in 
the (dining 
room)? Yes, 
there is./No, 
there isn’t. 
- potrafi 
powiedzied, w 
jakim 
pomieszczeniu 
znajdują się 
elementy 
wyposażenia 
There’s a (fridge) 
in the (kitchen). 
- bezbłędnie 
śpiewa w grupie i 
samodzielnie 
piosenki, rozumie 
ich treśd, potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 



pomieszczeniu 
znajdują się 
elementy 
wyposażenia , 
popełnia przy 
tym błędy 
There’s a (fridge) 
in the (kitchen). 
- z dużą pomocą 
odgrywa w parze 
scenkę z 
rozdziału 
- z błędami 
śpiewa w grupie 
piosenki, 
częściowo 
rozumie ich treśd, 
jeżeli poparta 
jest 
gestem/obrazem, 
wymaga zachęty 
nauczyciela 
- z błędami 
recytuje w grupie 
rymowanki, 
częściowo 
rozumie ich treśd, 
jeżeli poparty jest 
gestem/obrazem, 
wymaga zachęty 
nauczyciela 
- wskazuje 
pojedyncze 
wyrazy 
przeczytane 
przez 
nauczyciela, 
popełniając przy 
tym błędy 
- łączy nieliczne 
wyrazy z 
odpowiednimi 
ilustracjami z 
pomocą 
nauczyciela 
- z pomocą 
nauczyciela 
próbuje 
odczytywad 
nazwy 
pomieszczeo w 

pomieszczeniu 
znajdują się 
elementy 
wyposażenia 
There’s a (fridge) 
in the (kitchen). 
- z niewielką 
pomocą odgrywa 
w parze scenkę z 
rozdziału 
- z niewielkimi 
błędami śpiewa 
w grupie 
piosenki, zwykle 
rozumie ich treśd, 
ale musi byd 
poparta 
gestem/obrazem, 
stara wykonywad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- z błędami 
recytuje w grupie 
rymowanki, 
zwykle rozumie 
ich treśd, ale 
musi byd poparta 
gestem/obrazem, 
stara się 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- wskazuje kilka 
wyrazów 
przeczytanych 
przez 
nauczyciela, 
czasem popełnia 
przy tym błędy 
- łączy niektóre 
wyraz z 
odpowiednimi 
ilustracjami 
- z pomocą 
nauczyciela 
odczytuje nazwy 
pomieszczeo w 
domu i 
elementów 
wyposażenia, 
popełnia przy 

There’s a (fridge) 
in the (kitchen). 
- z niewielkimi 
błędami odgrywa 
w parze scenkę z 
rozdziału 
- z niewielkimi 
błędami śpiewa 
w grupie i 
samodzielnie 
większośd 
piosenek, zwykle 
rozumie ich treśd, 
potrafi wykonad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- z niewielkimi 
błędami recytuje 
w grupie i 
samodzielnie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- zwykle 
bezbłędnie lub z 
niewielkimi 
błędami 
wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- łączy wyrazy 
odpowiednimi 
ilustracjami, 
sporadycznie 
popełnia błędy 
- z niewielkimi 
błędami 
odczytuje nazwy 
pomieszczeo w 
domu i 
elementów 
wyposażenia 
- odczytuje 
proste struktury z 
rozdziału, 
popełniając przy 
tym nieliczne 

rozdziału 
- śpiewa w grupie 
i samodzielnie 
większośd 
piosenek, zwykle 
rozumie ich treśd, 
potrafi wykonad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- recytuje w 
grupie i 
samodzielnie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- zwykle 
bezbłędnie 
wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- łączy wyrazy 
odpowiednimi 
ilustracjami, 
sporadycznie 
popełnia błędy 
- odczytuje 
nazwy 
pomieszczeo w 
domu i 
elementów 
wyposażenia 
- odczytuje 
proste struktury z 
rozdziału, zwykle 
rozumie ich 
znaczenie Is 
there an (acorn) 
in the 
(cupboard)? Yes, 
there is./No, 
there isn’t.,It’s 
(on) the (shelf). 
There’s a (bed) in 
the (bedroom). 
- potrafi 
uzupełnid luki 
wyrazowe w 

- z łatwością 
odgrywa w parze 
scenkę z 
rozdziału 
- z łatwością 
recytuje w grupie 
i samodzielnie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- bezbłędnie 
wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- bez trudu łączy 
wyrazy z 
odpowiednimi 
ilustracjami 
- bezbłędnie 
odczytuje nazwy 
pomieszczeo w 
domu i 
elementów 
wyposażenia 
- z łatwością 
odczytuje proste 
struktury z 
rozdziału, 
rozumie ich 
znaczenie Is 
there an (acorn) 
in the 
(cupboard)? Yes, 
there is./No, 
there isn’t.,It’s 
(on) the (shelf). 
There’s a (bed) in 
the (bedroom). 
- bezbłędnie 
uzupełnia luki 
wyrazowe w 
zdaniach 
- potrafi zapisad 
nazwy 
pomieszczeo w 
domu i 
elementów 



domu i 
elementów 
wyposażenia, 
popełnia przy 
tym liczne błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
próbuje odczytad 
proste struktury z 
rozdziału, ale 
sprawia mu to 
trudnośd, zwykle 
nie rozumie ich 
znaczenia Is 
there an (acorn) 
in the 
(cupboard)? Yes, 
there is./No, 
there isn’t.,It’s 
(on) the (shelf). 
There’s a (bed) in 
the (bedroom). 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
potrafi uzupełnid 
luki wyrazowe w 
zdaniach, 
popełnia przy 
tym błędy 
- potrafi zapisad 
nazwy kilku 
pomieszczeo w 
domu i 
elementów 
wyposażenia pod 
wskazanym przez 
nauczyciela 
obrazkiem, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
zapisuje krótką 
odpowiedź na 
pytanie o to, czy 
coś gdzieś się 
znajduje., 
popełnia przy 
tym błędy Yes, 
there is./No, 
there isn’t 

tym błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
odczytuje proste 
struktury z 
rozdziału, 
popełniając przy 
tym nieliczne 
błędy, czasem nie 
rozumie ich 
znaczenia Is 
there an (acorn) 
in the 
(cupboard)? Yes, 
there is./No, 
there isn’t.,It’s 
(on) the (shelf). 
There’s a (bed) in 
the (bedroom). 
- z pomocą 
nauczyciela 
potrafi uzupełnid 
luki wyrazowe w 
zdaniach, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
potrafi zapisad 
nazwy części 
pomieszczeo w 
domu i 
elementów 
wyposażenia pod 
odpowiednim 
obrazkiem, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
potrafi zapisad 
krótką 
odpowiedź na 
pytanie o to, czy 
coś gdzieś się 
znajduje, czasem 
popełnia błędy 
Yes, there is./No, 
there isn’t. 
- z pomocą 
nauczyciela 

błędy, zwykle 
rozumie ich 
znaczenie Is 
there an (acorn) 
in the 
(cupboard)? Yes, 
there is./No, 
there isn’t.,It’s 
(on) the (shelf). 
There’s a (bed) in 
the (bedroom). 
- potrafi 
uzupełnid luki 
wyrazowe w 
zdaniach, czasem 
popełnia 
małoistotne 
błędy 
- potrafi zapisad 
nazwy 
pomieszczeo w 
domu i 
elementów 
wyposażenia, 
popełniając przy 
tym mało 
znaczące błędy 
- potrafi zapisad 
krótką 
odpowiedź na 
pytanie o to, czy 
coś gdzieś się 
znajduje, zwykle 
robi to 
poprawnie Yes, 
there is./No, 
there isn’t.. 
- opisuje wygląd 
pomieszczeo, 
popełnia mało 
znaczące błędy 
There is a (bed) 
in the (bedroom). 
 

zdaniach, czasem 
popełnia 
małoistotne 
błędy 
- potrafi zapisad 
nazwy 
pomieszczeo w 
domu i 
elementów 
wyposażenia, 
popełniając przy 
tym mało 
znaczące błędy 
- potrafi zapisad 
krótką 
odpowiedź na 
pytanie o to, czy 
coś gdzieś się 
znajduje, zwykle 
robi to 
poprawnie Yes, 
there is./No, 
there isn’t.. 
- opisuje wygląd 
pomieszczeo, 
popełnia mało 
znaczące błędy 
There is a (bed) 
in the (bedroom). 
 

wyposażenia pod 
odpowiednim 
obrazkiem 
- potrafi 
bezbłędnie 
zapisad krótką 
odpowiedź na 
pytanie o to, czy 
coś gdzieś się 
znajduje Yes, 
there is./No, 
there isn’t., 
- z łatwością 
opisuje wygląd 
pomieszczeo 
There is a (bed) 
in the (bedroom). 
 



- z dużą pomocą 
nauczyciela 
opisuje wygląd 
pomieszczeo, 
popełnia przy 
tym błędy There 
is a (bed) in the 
(bedroom). 
 

opisuje wygląd 
pomieszczeo, 
czasem popełnia 
przy tym błędy 
There is a (bed) 
in the 
(bedroom)., 
 

 

Semestr 2 

Unit 4 Crocodile tears  
Rozpoznawanie i nazywanie części ciała: ear, tummy, tooth, neck, back, finger, toe;  
Keep moving; Touch your (tummy). mouth, head, eyes, body, nose, arms, legs;  
Nazywanie części ciała i dolegliwości z nimi związanych. 
Pytanie o powód złego samopoczucia i opisywanie dolegliwości: earache, tummy ache, toothache, 
neck ache, 
backache, headache; What’s the matter? I’ve got a (back) ache; My (finger) hurts;  
Rodzaje samopoczucia: tired, hot, cold, hungry, thirsty, bored; What’s the matter? I’m (tired). My 
(head) hurts; 
Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania: I’m (hungry); Have a (banana); Put on your 
(jumper); Have 
a rest; Read a book; 
 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 
 

OCENA 
DOSTATECZNA 
 

OCENA DOBRA OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA 
CELUJĄCA 

-rzadko 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
poparte gestem 
-wskazuje 
pojedyncze 
wymienione 
przez nauczyciela 
części ciała i 
dolegliwości z 
nimi związane, a 
także rodzaje 
samopoczucia i 
gry podwórkowe 
-  słucha 
historyjek/scenek
, rzadko rozumie 
ich treśd popartą 
obrazem, z 
pomocą 
nauczyciela 
potrafi 

- czasem reaguje 
poprawnie na 
polecenia 
poparte gestem 
- wskazuje częśd 
wymienionych 
przez nauczyciela 
części ciała i 
dolegliwości z 
nimi związanych, 
a także rodzajów 
samopoczucia i 
gier 
podwórkowych 
-  słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd 
popartą 
obrazem, zwykle 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 

- zwykle rozumie 
i poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- w większości 
poprawnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
części ciała i 
dolegliwości z 
nimi związane, a 
także rodzaje 
samopoczucia i 
gry podwórkowe 
- zwykle z 
zaangażowaniem 
słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd, 
zwykle potrafi 
wykonywad gesty 

- rozumie i 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- poprawnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
części ciała i 
dolegliwości z 
nimi związane, a 
także rodzaje 
samopoczucia i 
gry podwórkowe 
- słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd, 
zwykle potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 

- rozumie i 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- bezbłędnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
części ciała i 
dolegliwości z 
nimi związane, a 
także rodzaje 
samopoczucia i 
gry podwórkowe 
- z 
zaangażowaniem 
i zrozumieniem 
słucha 
historyjek/scenek
, potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 



wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- z pomocą 
nauczyciela 
nazywa kilka  
części ciała i 
dolegliwości z 
nimi związanych, 
a także rodzajów 
samopoczucia i 
gier 
podwórkowych 
- z dużą pomocą 
nauczyciela  pyta 
o powód 
samopoczucia i 
opisuje 
dolegliwości, 
popełnia przy 
tym błędy What’s 
the matter? I’ve 
got (a 
backache)./I’m 
(hot). 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
potrafi udzielid 
rady, popełnia 
przy tym błędy 
Have some 
water./Put on 
your shorts., 
- z dużą pomocą 
nauczyciela mówi 
o swojej 
ulubionej grze, 
popełnia przy 
tym błędy My 
favourite game is 
(hopscotch). 
- z dużą pomocą 
odgrywa w parze 
scenkę z 
rozdziału 
- z błędami 
śpiewa w grupie 
piosenki, 
częściowo 

historyjki, z 
niewielką 
pomocą wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa częśd 
części ciała i 
dolegliwości z 
nimi związanych, 
a także rodzajów 
samopoczucia i 
gier 
podwórkowych 
- z pomocą 
nauczyciela i 
nielicznymi 
błędami potrafi 
zapytad o powód 
złego 
samopoczucia i 
opisad 
dolegliwości 
What’s the 
matter? I’ve got 
(a backache)./ 
I’m (hot). 
- z pomocą 
nauczyciela i 
nielicznymi 
błędami potrafi 
udzielid rady 
Have some 
water./Put on 
your shorts. 
- z pomocą 
nauczyciela i 
nielicznymi 
błędami potrafi 
powiedzied o 
swojej ulubionej 
grze My favourite 
game is 
(hopscotch). 
- z niewielką 
pomocą odgrywa 
w parze scenkę z 
rozdziału 
- z niewielkimi 
błędami śpiewa 
w grupie 
piosenki, zwykle 
rozumie ich treśd, 

ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa 
większośd części 
ciała i 
dolegliwości z 
nimi związanych, 
a także rodzajów 
samopoczucia i 
gier 
podwórkowych 
- z niewielkimi 
błędami potrafi 
zapytad o powód 
złego 
samopoczucia i 
opisad 
dolegliwości 
What’s the 
matter? I’ve got 
(a backache)./ 
I’m (hot). 
- z niewielkimi 
błędami potrafi 
udzielid rady 
Have some 
water./Put on 
your shorts. 
- z niewielkimi 
błędami potrafi 
powiedzied o 
swojej ulubionej 
grze My favourite 
game is 
(hopscotch). 
- z niewielkimi 
błędami odgrywa 
w parze scenkę z 
rozdziału 
- z niewielkimi 
błędami śpiewa 
w grupie i 
samodzielnie 
większośd 
piosenek, zwykle 
rozumie ich treśd, 
potrafi wykonad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 

właściwy obrazek 
- nazywa 
większośd części 
ciała i 
dolegliwości z 
nimi związanych, 
a także rodzajów 
samopoczucia i 
gier 
podwórkowych 
- potrafi zapytad 
o powód złego 
samopoczucia i 
opisad 
dolegliwości 
What’s the 
matter? I’ve got 
(a backache)./ 
I’m (hot). 
- potrafi udzielid 
rady Have some 
water./Put on 
your shorts. 
- potrafi 
powiedzied o 
swojej ulubionej 
grze My favourite 
game is 
(hopscotch). 
- odgrywa w 
parze scenkę z 
rozdziału 
- śpiewa w grupie 
i samodzielnie 
większośd 
piosenek, zwykle 
rozumie ich treśd, 
potrafi wykonad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- recytuje w 
grupie i 
samodzielnie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- z niewielkimi 
błędami 

wskazad 
odpowiedni 
obrazek 
- bezbłędnie 
nazywa części 
ciała i 
dolegliwości z 
nimi związane, a 
także rodzaje 
samopoczucia i 
gier 
podwórkowych 
- potrafi zapytad 
o powód złego 
samopoczucia i 
opisad 
dolegliwości 
What’s the 
matter? I’ve got 
(a backache)./ 
I’m (hot). 
- z łatwością 
potrafi udzielid 
rady Have some 
water./Put on 
your shorts. 
- potrafi 
powiedzied o 
swojej ulubionej 
grze My favourite 
game is 
(hopscotch). 
- z łatwością 
odgrywa w parze 
scenkę z 
rozdziału 
- bezbłędnie 
śpiewa w grupie i 
samodzielnie 
piosenki, rozumie 
ich treśd, potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- z łatwością 
recytuje w grupie 
i samodzielnie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 



rozumie ich treśd, 
jeżeli poparta 
jest 
gestem/obrazem, 
wymaga zachęty 
nauczyciela 
- z błędami 
recytuje w grupie 
rymowanki, 
częściowo 
rozumie ich treśd, 
jeżeli poparty jest 
gestem/obrazem, 
wymaga zachęty 
nauczyciela 
- wskazuje 
pojedyncze 
wyrazy 
przeczytane 
przez 
nauczyciela, 
popełniając przy 
tym błędy 
- łączy nieliczne 
wyrazy z 
odpowiednimi 
ilustracjami z 
pomocą 
nauczyciela 
- z pomocą 
nauczyciela 
próbuje 
odczytywad 
nazwy części 
ciała i 
dolegliwości z 
nimi związanych, 
a także rodzajów 
samopoczucia i 
gier 
podwórkowych, 
popełnia przy 
tym liczne błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
próbuje odczytad 
proste struktury z 
rozdziału, ale 
sprawia mu to 
trudnośd, zwykle 
nie rozumie ich 

ale musi byd 
poparta 
gestem/obrazem, 
stara wykonywad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- wskazuje kilka 
wyrazów 
przeczytanych 
przez 
nauczyciela, 
czasem popełnia 
przy tym błędy 
- z błędami 
recytuje w grupie 
rymowanki, 
zwykle rozumie 
ich treśd, ale 
musi byd poparta 
gestem/obrazem, 
stara się 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- łączy niektóre 
wyraz z 
odpowiednimi 
ilustracjami 
- z pomocą 
nauczyciela 
odczytuje nazwy 
części ciała i 
dolegliwości z 
nimi związane, a 
także rodzaje 
samopoczucia i 
gier 
podwórkowych, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
odczytuje proste 
struktury z 
rozdziału, 
popełniając przy 
tym nieliczne 
błędy, czasem nie 
rozumie ich 
znaczenia What’s 
the matter? I’ve 

- z niewielkimi 
błędami recytuje 
w grupie i 
samodzielnie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- zwykle 
bezbłędnie lub z 
niewielkimi 
błędami 
wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- łączy wyrazy 
odpowiednimi 
ilustracjami, 
sporadycznie 
popełnia błędy 
- z niewielkimi 
błędami 
odczytuje części 
ciała i 
dolegliwości z 
nimi związane, a 
także rodzaje 
samopoczucia i 
gier 
podwórkowych 
- odczytuje 
proste struktury z 
rozdziału, 
popełniając przy 
tym nieliczne 
błędy, zwykle 
rozumie ich 
znaczenie What’s 
the matter? I’ve 
got (a 
headache)./I’m 
(tired)., I’m 
(thirsty) and my 
(legs) hurt, too., 
Have a rest., My 
favourite game is 
(hide and seek). 
- potrafi 

wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- łączy wyrazy 
odpowiednimi 
ilustracjami, 
sporadycznie 
popełnia błędy 
- odczytuje części 
ciała i 
dolegliwości z 
nimi związane, a 
także rodzaje 
samopoczucia i 
gier 
podwórkowych 
- odczytuje 
proste struktury z 
rozdziału, zwykle 
rozumie ich 
znaczenie What’s 
the matter? I’ve 
got (a 
headache)./I’m 
(tired)., I’m 
(thirsty) and my 
(legs) hurt, too., 
Have a rest., My 
favourite game is 
(hide and seek). 
- potrafi 
uzupełnid luki 
wyrazowe w 
zdaniach, czasem 
popełnia 
małoistotne 
błędy 
- potrafi zapisad 
nazwy części 
ciała i 
dolegliwości z 
nimi związane, a 
także rodzaje 
samopoczucia, 
popełniając przy 
tym mało 
znaczące błędy 
- zazwyczaj 
bezbłędnie 
opisuje swoją 

ilustrujące ich 
treśd 
- bezbłędnie 
wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- bez trudu łączy 
wyrazy z 
odpowiednimi 
ilustracjami 
- bezbłędnie 
odczytuje nazwy 
części ciała i 
dolegliwości z 
nimi związane, a 
także rodzaje 
samopoczucia i 
gier 
podwórkowych 
- z łatwością 
odczytuje proste 
struktury z 
rozdziału, 
rozumie ich 
znaczenie What’s 
the matter? I’ve 
got (a 
headache)./I’m 
(tired)., I’m 
(thirsty) and my 
(legs) hurt, too., 
Have a rest., My 
favourite game is 
(hide and seek). 
- bezbłędnie 
uzupełnia luki 
wyrazowe w 
zdaniach 
- potrafi zapisad 
nazwy części 
ciała i 
dolegliwości z 
nimi związane, a 
także rodzaje 
samopoczucia 
pod 
odpowiednim 
obrazkiem 
- bezbłędnie 
opisuje opisuje 



znaczenia What’s 
the matter? I’ve 
got (a 
headache)./I’m 
(tired)., I’m 
(thirsty) and my 
(legs) hurt, too., 
Have a rest., My 
favourite game is 
(hide and seek). 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia luki 
wyrazowe w 
zdaniach, 
popełnia przy 
tym błędy 
- potrafi zapisad 
nazwy kilku 
części ciała i 
dolegliwości z 
nimi związane, a 
także rodzaje 
samopoczucia 
pod wskazanym 
przez nauczyciela 
obrazkiem, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
opisuje swoją 
ulubioną grę, 
popełnia przy 
tym błędy My 
favourite game is 
(hide and seek). 
 
 

got (a 
headache)./I’m 
(tired)., I’m 
(thirsty) and my 
(legs) hurt, too., 
Have a rest., My 
favourite game is 
(hide and seek). 
 

uzupełnid luki 
wyrazowe w 
zdaniach, czasem 
popełnia 
małoistotne 
błędy 
- potrafi zapisad 
nazwy części 
ciała i 
dolegliwości z 
nimi związane, a 
także rodzaje 
samopoczucia, 
popełniając przy 
tym mało 
znaczące błędy 
- zazwyczaj 
bezbłędnie 
opisuje swoją 
ulubioną grę My 
favourite game is 
(hide and seek). 
 

ulubioną grę My 
favourite game is 
(hide and seek). 
 

swoją ulubioną 
grę My favourite 
game is (hide and 
seek). 
 

Unit 5 The wild wasps  
Rozpoznawanie i nazywanie potraw: soup, salad, pizza, cabbage, chips, pasta, meatballs; 
Do you like (soup)?; Yes, I do; No, I don’t; I like (salad); I don’t like (meatballs). 
Wyrażanie prośby o różne potrawy i udzielanie odpowiedzi: What’s on the menu?; There’s (soup 
and salad); 
Can I have some (chicken), please? Yes, of course. 
Opisywanie, co jemy na dany posiłek: breakfast, lunch, tea, dinner, snack; I eat (eggs) for 
(breakfast); yogurt, apple, banana 
My plan is to eat (cereal) for (breakfast). 
 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA DOBRA OCENA BARDZO 
DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 



   

- rzadko 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
poparte gestem 
-wskazuje 
pojedyncze 
wymienione 
przez nauczyciela 
potrawy i posiłki 
-  słucha 
historyjek/scenek
, rzadko rozumie 
ich treśd popartą 
obrazem, z 
pomocą 
nauczyciela 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- rzadko 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
poparte gestem 
- z pomocą 
nauczyciela 
nazywa kilka 
potraw i 
posiłków 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
wyraża 
upodobanie, pyta 
o nie i 
odpowiada na 
pytanie, popełnia 
przy tym błędy I 
like/don’t like 
(pizza), Do you 
like (pizza)? Yes, I 
do./No, I don’t. 
- z dużą pomocą 
nauczyciela prosi 
o różne potrawy i 
udziela 
odpowiedzi,  

- czasem reaguje 
poprawnie na 
polecenia 
poparte gestem 
- wskazuje częśd 
wymienionych 
przez nauczyciela 
potraw i 
posiłków 
-  słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd 
popartą 
obrazem, zwykle 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, z 
niewielką 
pomocą wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa częśd 
potraw i 
posiłków 
- z pomocą 
nauczyciela i 
nielicznymi 
błędami potrafi 
wyrazid 
upodobanie, 
zapytad o nie i 
odpowiedzied na 
pytanie I 
like/don’t like 
(pizza), Do you 
like (pizza)? Yes, I 
do./No, I don’t. 
- z pomocą 
nauczyciela i 
nielicznymi 
błędami potrafi 
poprosid o różne 
potrawy i udzielid 
odpowiedzi Can I 
have some soup, 
please? Yes, of 
course. 
- z pomocą 
nauczyciela 

- zwykle rozumie 
i poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- w większości 
poprawnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
potrawy i posiłki 
- zwykle z 
zaangażowaniem 
słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd, 
zwykle potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa 
większośd potraw 
i posiłków 
- z niewielkimi 
błędami potrafi 
wyrazid 
upodobanie, 
zapytad o nie i 
odpowiedzied na 
pytanie I 
like/don’t like 
(pizza), Do you 
like (pizza)? Yes, I 
do./No, I don’t. 
- z niewielkimi 
błędami potrafi 
poprosid o różne 
potrawy i udzielid 
odpowiedzi Can I 
have some soup, 
please? Yes, of 
course. 
- z niewielkimi 
błędami potrafi 
opisad, co je na 
dany posiłek I eat 
(eggs) for 
(breakfast). 

- rozumie i 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- poprawnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
potrawy i posiłki 
- z 
zaangażowaniem 
słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd, 
zwykle potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa 
większośd potraw 
i posiłków 
- potrafi wyrazid 
upodobanie, 
zapytad o nie i 
odpowiedzied na 
pytanie I 
like/don’t like 
(pizza), Do you 
like (pizza)? Yes, I 
do./No, I don’t. 
- potrafi poprosid 
o różne potrawy i 
udzielid 
odpowiedzi Can I 
have some soup, 
please? Yes, of 
course. 
- potrafi opisad, 
co je na dany 
posiłek I eat 
(eggs) for 
(breakfast). 
- potrafi opisad 
swój ulubiony 
posiłek i danie 
My favourite 
mea lis (lunch). I 

- rozumie i 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- bezbłędnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
potrawy i posiłki 
- z 
zaangażowaniem 
i zrozumieniem 
słucha 
historyjek/scenek
, potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
odpowiedni 
obrazek 
- bezbłędnie 
nazywa potrawy i 
posiłki 
- potrafi wyrazid 
upodobanie, 
zapytad o nie i 
odpowiedzied na 
pytanie I 
like/don’t like 
(pizza), Do you 
like (pizza)? Yes, I 
do./No, I don’t. 
- poprosid o 
różne potrawy i 
udzielid 
odpowiedzi Can I 
have some soup, 
please? Yes, of 
course. 
- potrafi opisad, 
co je na dany 
posiłek I eat 
(eggs) for 
(breakfast). 
- potrafi opisad 
swój ulubiony 
posiłek i danie 
My favourite 
mea lis (lunch). I 



popełnia przy 
tym błędy Can I 
have some soup, 
please? Yes, of 
course. 
- z bardzo dużą 
pomocą 
nauczyciela 
opisuje, co je na 
dany posiłek, 
popełnia przy 
tym błędy I eat 
(eggs) for 
(breakfast). 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
opisuje swój 
ulubiony posiłek i 
danie, popełnia 
przy tym błędy 
My favourite 
mea lis (lunch). I 
love (chicken). 
- z dużą pomocą 
odgrywa w parze 
scenkę z 
rozdziału 
- z błędami 
śpiewa w grupie 
piosenki, 
częściowo 
rozumie ich treśd, 
jeżeli poparta 
jest 
gestem/obrazem, 
wymaga zachęty 
nauczyciela 
- z błędami 
recytuje w grupie 
rymowanki, 
częściowo 
rozumie ich treśd, 
jeżeli poparty jest 
gestem/obrazem, 
wymaga zachęty 
nauczyciela 
- wskazuje 
pojedyncze 
wyrazy 
przeczytane 
przez 

potrafi opisad, co 
je na dany 
posiłek, czasem 
popełnia błędy I 
eat (eggs) for 
(breakfast) 
- z pomocą 
nauczyciela 
potrafi opisad 
swój ulubiony 
posiłek i danie, 
czasem popełnia 
błędy My 
favourite mea lis 
(lunch). I love 
(chicken). 
- z niewielką 
pomocą odgrywa 
w parze scenkę z 
rozdziału 
- z niewielkimi 
błędami śpiewa 
w grupie 
piosenki, zwykle 
rozumie ich treśd, 
ale musi byd 
poparta 
gestem/obrazem, 
stara wykonywad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- z błędami 
recytuje w grupie 
rymowanki, 
zwykle rozumie 
ich treśd, ale 
musi byd poparta 
gestem/obrazem, 
stara się 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- wskazuje kilka 
wyrazów 
przeczytanych 
przez 
nauczyciela, 
czasem popełnia 
przy tym błędy 
- łączy niektóre 
wyraz z 

- z niewielkimi 
błędami potrafi 
opisad swój 
ulubiony posiłek i 
danie My 
favourite mea lis 
(lunch). I love 
(chicken)., 
- z niewielkimi 
błędami odgrywa 
w parze scenkę z 
rozdziału 
- z niewielkimi 
błędami śpiewa 
w grupie i 
samodzielnie 
większośd 
piosenek, zwykle 
rozumie ich treśd, 
potrafi wykonad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- z niewielkimi 
błędami recytuje 
w grupie i 
samodzielnie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- zwykle 
bezbłędnie lub z 
niewielkimi 
błędami 
wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- łączy wyrazy 
odpowiednimi 
ilustracjami, 
sporadycznie 
popełnia błędy 
- z niewielkimi 
błędami 
odczytuje nazwy 
posiłków i dao 
- odczytuje 
proste struktury z 

love (chicken)., 
- odgrywa w 
parze scenkę z 
rozdziału 
- śpiewa w grupie 
i samodzielnie 
większośd 
piosenek, zwykle 
rozumie ich treśd, 
potrafi wykonad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- recytuje w 
grupie i 
samodzielnie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- zwykle 
bezbłędnie 
wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- łączy wyrazy 
odpowiednimi 
ilustracjami,  
- odczytuje 
nazwy posiłków i 
dao 
- odczytuje 
proste struktury z 
rozdziału, zwykle 
rozumie ich 
znaczenie Do you 
like (pizza)? Yes, I 
do./No, I don’t., 
Can I have some 
(soup), please? 
Yes of course, I 
eat (eggs) for 
(breakfast) My 
favourite meal is 
(lunch) I eat 
(chicken) for 
(lunch). 
- potrafi 
uzupełnid luki 

love (chicken)., 
- z łatwością 
odgrywa w parze 
scenkę z 
rozdziału 
- bezbłędnie 
śpiewa w grupie i 
samodzielnie 
piosenki, rozumie 
ich treśd, potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- z łatwością 
recytuje w grupie 
i samodzielnie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- bezbłędnie 
wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- bez trudu łączy 
wyrazy z 
odpowiednimi 
ilustracjami 
- bezbłędnie 
odczytuje nazwy 
posiłków i dao 
- z łatwością 
odczytuje proste 
struktury z 
rozdziału, 
rozumie ich 
znaczenie Do you 
like (pizza)? Yes, I 
do./No, I don’t., 
Can I have some 
(soup), please? 
Yes of course, I 
eat (eggs) for 
(breakfast) My 
favourite meal is 
(lunch) I eat 
(chicken) for 
(lunch). 



nauczyciela, 
popełniając przy 
tym błędy 
- łączy nieliczne 
wyrazy z 
odpowiednimi 
ilustracjami z 
pomocą 
nauczyciela 
- z pomocą 
nauczyciela 
próbuje 
odczytywad 
nazwy posiłków i 
dao, popełnia 
przy tym liczne 
błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
próbuje odczytad 
proste struktury z 
rozdziału, ale 
sprawia mu to 
trudnośd, zwykle 
nie rozumie ich 
znaczenia Do you 
like (pizza)? Yes, I 
do./No, I don’t., 
Can I have some 
(soup), please? 
Yes of course, I 
eat (eggs) for 
(breakfast) My 
favourite meal is 
(lunch) I eat 
(chicken) for 
(lunch). 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
potrafi uzupełnid 
luki wyrazowe w 
zdaniach, 
popełnia przy 
tym błędy 
- potrafi zapisad 
nazwy kilku  
potraw i 
posiłków pod 
wskazanym przez 
nauczyciela 
obrazkiem, 

odpowiednimi 
ilustracjami 
- z pomocą 
nauczyciela 
odczytuje nazwy 
posiłków i dao, 
czasem popełnia 
przy tym błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
odczytuje proste 
struktury z 
rozdziału, 
popełniając przy 
tym nieliczne 
błędy, czasem nie 
rozumie ich 
znaczenia Do you 
like (pizza)? Yes, I 
do./No, I don’t., 
Can I have some 
(soup), please? 
Yes of course, I 
eat (eggs) for 
(breakfast) My 
favourite meal is 
(lunch) I eat 
(chicken) for 
(lunch). 
- z pomocą 
nauczyciela 
potrafi uzupełnid 
luki wyrazowe w 
zdaniach, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
potrafi zapisad 
nazwy części  
potraw i 
posiłków pod 
odpowiednim 
obrazkiem, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
potrafi zapisad 
prośbę o różne 
potrawy, czasem 

rozdziału, 
popełniając przy 
tym nieliczne 
błędy, zwykle 
rozumie ich 
znaczenie Do you 
like (pizza)? Yes, I 
do./No, I don’t., 
Can I have some 
(soup), please? 
Yes of course, I 
eat (eggs) for 
(breakfast) My 
favourite meal is 
(lunch) I eat 
(chicken) for 
(lunch). 
- potrafi 
uzupełnid luki 
wyrazowe w 
zdaniach, czasem 
popełnia 
małoistotne 
błędy 
- potrafi zapisad 
nazwy potraw i 
posiłków, 
popełniając przy 
tym mało 
znaczące błędy 
- zazwyczaj 
bezbłędnie 
potrafi zapisad 
prośbę o różne 
potrawy Can I 
have some 
(soup), please? 
 

wyrazowe w 
zdaniach, czasem 
popełnia 
małoistotne 
błędy 
- potrafi zapisad 
nazwy potraw i 
posiłków, 
popełniając przy 
tym mało 
znaczące błędy 
- zazwyczaj 
bezbłędnie 
potrafi zapisad 
prośbę o różne 
potrawy Can I 
have some 
(soup), please? 
 

- bezbłędnie 
uzupełnia luki 
wyrazowe w 
zdaniach 
- potrafi zapisad 
nazwy potraw i 
posiłków pod 
odpowiednim 
obrazkiem 
- bezbłędnie 
potrafi zapisad 
prośbę o różne 
potrawy Can I 
have some 
(soup), please? 
 



popełnia przy 
tym błędy 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
zapisuje prośbę o 
różne potrawy, 
popełnia przy 
tym błędy Can I 
have some 
(soup), please? 
 

popełnia przy 
tym błędy Can I 
have some 
(soup), please? 
 

Unit 6 Holiday surprise 
Rozpoznawanie i nazywanie miejskich atrakcji: cinema, funfair, zoo, water park, swimming pool, 
sports centre, museum;  
Is there a (funfair) in town?, Yes, there is./No, there isn’t. 
Pytanie o to, czy ma się ochotę gdzieś pójśd i udzielanie odpowiedzi. 
Do you want to go to the (funfair)? Yes, I do./No, I don’t. 
Mówienie, że się nie lubi jakiegoś miejsca. 
Miejskie atrakcje; swim, walk, play football, ride a bike, roller-skate; I (ride a bike) in the (park); 
school, garden, mountains. 
rozwijanie umiejętności samooceny 
I can (swim) (well); I can’t (ride a bike); run, jump, read, write, colour, draw, sing. 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 
 

OCENA 
DOSTATECZNA 
 

OCENA DOBRA OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA 
CELUJĄCA 

- rzadko 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
poparte gestem 
-wskazuje 
pojedyncze 
wymienione 
przez nauczyciela 
miejskie atrakcje 
i aktywności 
fizyczne 
-  słucha 
historyjek/scenek
, rzadko rozumie 
ich treśd popartą 
obrazem, z 
pomocą 
nauczyciela 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- z pomocą 

- czasem reaguje 
poprawnie na 
polecenia 
poparte gestem 
- wskazuje częśd 
wymienionych 
przez nauczyciela 
miejskie atrakcje 
i aktywności 
fizyczne 
-  słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd 
popartą 
obrazem, zwykle 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, z 
niewielką 
pomocą wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa częśd 
miejskich atrakcji 
i aktywności 

- zwykle rozumie 
i poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- w większości 
poprawnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
miejskie atrakcje 
i aktywności 
fizyczne 
- zwykle z 
zaangażowaniem 
słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd, 
zwykle potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa 
większośd 

- rozumie i 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- poprawnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
miejskie atrakcje 
i aktywności 
fizyczne 
- z 
zaangażowaniem 
słucha 
historyjek/scenek
, zazwyczaj 
rozumie ich treśd, 
zwykle potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
właściwy obrazek 
- nazywa 
większośd 
miejskich atrakcji 

- rozumie i 
poprawnie 
reaguje na 
polecenia 
- bezbłędnie 
wskazuje 
wymienione 
przez nauczyciela 
miejskie atrakcje 
i aktywności 
fizyczne 
- z 
zaangażowaniem 
i zrozumieniem 
słucha 
historyjek/scenek
, potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące treśd 
historyjki, 
wskazad 
odpowiedni 
obrazek 
- bezbłędnie 
nazywa miejskie 
atrakcje i 



nauczyciela 
nazywa kilka  
miejskich atrakcji 
i aktywności 
fizycznych 
- z dużą pomocą 
nauczyciela pyta, 
czy ma się ochotę 
gdzieś pójśd i 
udziela 
odpowiedzi., 
popełnia przy 
tym błędy Do you 
want to go to the 
(cinema)? Yes, I 
do./No, I don’t 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
opisuje, gdzie 
wykonuje się 
aktywności 
fizyczne,  
popełnia przy 
tym błędy I (ride 
a bike) in the 
(park). 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
mówi, dokąd 
chce/nie chce 
pójśd, popełnia 
przy tym błędy I 
(don’t) want to 
go to the (park). 
- z dużą pomocą 
nauczyciela mówi 
co potrafi, a 
czego nie potrafi 
robid,  popełnia 
przy tym błędy I 
can/can’t (swim). 
- z dużą pomocą 
odgrywa w parze 
scenkę z 
rozdziału 
- z błędami 
śpiewa w grupie 
piosenki, 
częściowo 
rozumie ich treśd, 
jeżeli poparta 

fizycznych 
- z pomocą 
nauczyciela i 
nielicznymi 
błędami potrafi 
zapytad, czy ma 
się ochotę gdzieś 
pójśd i udziela 
odpowiedzi Do 
you want to go to 
the (cinema)? 
Yes, I do./No, I 
don’t. 
- z pomocą 
nauczyciela i 
nielicznymi 
błędami potrafi 
opisad, gdzie 
wykonuje się 
aktywności 
fizyczne I (ride a 
bike) in the 
(park). 
- z pomocą 
nauczyciela 
potrafi 
powiedzied, 
dokąd chce/nie 
chce pójśd I 
(don’t) want to 
go to the (park)., 
czasem popełnia 
błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
potrafi 
powiedzied co 
potrafi, a czego 
nie potrafi robid 
czasem popełnia 
błędy I can/can’t 
(swim). 
- z niewielką 
pomocą odgrywa 
w parze scenkę z 
rozdziału 
- z niewielkimi 
błędami śpiewa 
w grupie 
piosenki, zwykle 
rozumie ich treśd, 

miejskich atrakcji 
i aktywności 
fizycznych 
- z niewielkimi 
błędami potrafi 
zapytad, czy ma 
się ochotę gdzieś 
pójśd i udziela 
odpowiedzi Do 
you want to go to 
the (cinema)? 
Yes, I do./No, I 
don’t. 
- z niewielkimi 
błędami potrafi 
opisad, gdzie 
wykonuje się 
aktywności 
fizyczne I (ride a 
bike) in the 
(park). 
- z niewielkimi 
błędami potrafi 
powiedzied, 
dokąd chce/nie 
chce pójśd I 
(don’t) want to 
go to the (park). 
- zwykle 
bezbłędnie 
potrafi 
powiedzied co 
potrafi, a czego 
nie potrafi robid I 
can/can’t (swim). 
- z niewielkimi 
błędami odgrywa 
w parze scenkę z 
rozdziału 
- z niewielkimi 
błędami śpiewa 
w grupie i 
samodzielnie 
większośd 
piosenek, zwykle 
rozumie ich treśd, 
potrafi wykonad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- z niewielkimi 
błędami recytuje 

i aktywności 
fizycznych 
- potrafi zapytad, 
czy ma się ochotę 
gdzieś pójśd i 
udziela 
odpowiedzi Do 
you want to go to 
the (cinema)? 
Yes, I do./No, I 
don’t. 
- potrafi opisad, 
gdzie wykonuje 
się aktywności 
fizyczne I (ride a 
bike) in the 
(park). 
- potrafi 
powiedzied, 
dokąd chce/nie 
chce pójśd I 
(don’t) want to 
go to the (park). 
- zwykle 
bezbłędnie 
potrafi 
powiedzied co 
potrafi, a czego 
nie potrafi robid I 
can/can’t (swim). 
- odgrywa w 
parze scenkę z 
rozdziału 
- śpiewa w grupie 
i samodzielnie 
większośd 
piosenek, zwykle 
rozumie ich treśd, 
potrafi wykonad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- recytuje w 
grupie i 
samodzielnie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- zwykle 

aktywności 
fizyczne 
- potrafi zapytad, 
czy ma się ochotę 
gdzieś pójśd i 
udziela 
odpowiedzi Do 
you want to go to 
the (cinema)? 
Yes, I do./No, I 
don’t. 
- potrafi opisad, 
gdzie wykonuje 
się aktywności 
fizyczne I (ride a 
bike) in the 
(park). 
- potrafi 
powiedzied, 
dokąd chce/nie 
chce pójśd I 
(don’t) want to 
go to the (park) 
- potrafi 
powiedzied co 
potrafi, a czego 
nie potrafi robid I 
can/can’t (swim). 
- z łatwością 
odgrywa w parze 
scenkę z 
rozdziału 
- bezbłędnie 
śpiewa w grupie i 
samodzielnie 
piosenki, rozumie 
ich treśd, potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- z łatwością 
recytuje w grupie 
i samodzielnie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- bezbłędnie 
wskazuje 



jest 
gestem/obrazem, 
wymaga zachęty 
nauczyciela 
- z błędami 
recytuje w grupie 
rymowanki, 
częściowo 
rozumie ich treśd, 
jeżeli poparty jest 
gestem/obrazem, 
wymaga zachęty 
nauczyciela 
- wskazuje 
pojedyncze 
wyrazy 
przeczytane 
przez 
nauczyciela, 
popełniając przy 
tym błędy 
- łączy nieliczne 
wyrazy z 
odpowiednimi 
ilustracjami z 
pomocą 
nauczyciela 
- z pomocą 
nauczyciela 
próbuje 
odczytywad 
nazwy miejskich 
atrakcji i 
aktywności 
fizycznych, 
popełnia przy 
tym liczne błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
próbuje odczytad 
proste struktury z 
rozdziału, ale 
sprawia mu to 
trudnośd, zwykle 
nie rozumie ich 
znaczenia Do you 
want to go to 
the(cinema)?I 
(don’t) want to 
go to the (park). I 
(swim) in the 

ale musi byd 
poparta 
gestem/obrazem, 
stara wykonywad 
gesty ilustrujące 
ich treśd 
- z błędami 
recytuje w grupie 
rymowanki, 
zwykle rozumie 
ich treśd, ale 
musi byd poparta 
gestem/obrazem, 
stara się 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- wskazuje kilka 
wyrazów 
przeczytanych 
przez 
nauczyciela, 
czasem popełnia 
przy tym błędy 
- łączy niektóre 
wyraz z 
odpowiednimi 
ilustracjami 
- z pomocą 
nauczyciela 
odczytuje nazwy 
miejskich atrakcji 
i aktywności 
fizycznych, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
odczytuje proste 
struktury z 
rozdziału, 
popełniając przy 
tym nieliczne 
błędy, czasem nie 
rozumie ich 
znaczenia Do you 
want to go to 
the(cinema)?I 
(don’t) want to 
go to the (park). I 
(swim) in the 

w grupie i 
samodzielnie 
rymowanki, 
rozumie ich treśd, 
potrafi 
wykonywad gesty 
ilustrujące ich 
treśd 
- zwykle 
bezbłędnie lub z 
niewielkimi 
błędami 
wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- łączy wyrazy 
odpowiednimi 
ilustracjami, 
sporadycznie 
popełnia błędy 
- z niewielkimi 
błędami 
odczytuje nazwy 
miejskich atrakcji 
i aktywności 
fizycznych 
- odczytuje 
proste struktury z 
rozdziału, 
popełniając przy 
tym nieliczne 
błędy, zwykle 
rozumie ich 
znaczenie Do you 
want to go to 
the(cinema)?I 
(don’t) want to 
go to the (park). I 
(swim) in the 
(swimming pool). 
I can/can’t 
(swim). 
- potrafi 
uzupełnid luki 
wyrazowe w 
zdaniach, czasem 
popełnia 
małoistotne 
błędy 
- potrafi zapisad 

bezbłędnie 
wskazuje 
przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- łączy wyrazy 
odpowiednimi 
ilustracjami, 
sporadycznie 
popełnia błędy 
- odczytuje 
nazwy miejskich 
atrakcji i 
aktywności 
fizycznych 
- odczytuje 
proste struktury z 
rozdziału, zwykle 
rozumie ich 
znaczenie Do you 
want to go to 
the(cinema)?I 
(don’t) want to 
go to the (park). I 
(swim) in the 
(swimming pool). 
I can/can’t 
(swim). 
- potrafi 
uzupełnid luki 
wyrazowe w 
zdaniach, czasem 
popełnia 
małoistotne 
błędy 
- potrafi zapisad 
nazwy miejskich 
atrakcji i 
aktywności 
fizycznych, 
popełniając przy 
tym mało 
znaczące błędy 
- zazwyczaj 
bezbłędnie 
opisuje i pyta 
dokąd chce iśd i 
co potrafi/nie 
potrafi robid I 
want to go to the 
(cinema). Do you 

przeczytane 
przez nauczyciela 
wyrazy 
- bez trudu łączy 
wyrazy z 
odpowiednimi 
ilustracjami 
- bezbłędnie 
odczytuje nazwy 
miejskich atrakcji 
i aktywności 
fizycznych 
- z łatwością 
odczytuje proste 
struktury z 
rozdziału, 
rozumie ich 
znaczenie Do you 
want to go to 
the(cinema)?I 
(don’t) want to 
go to the (park). I 
(swim) in the 
(swimming pool). 
I can/can’t 
(swim). 
- bezbłędnie 
uzupełnia luki 
wyrazowe w 
zdaniach 
- potrafi zapisad 
nazwy miejskich 
atrakcji i 
aktywności 
fizycznych pod 
odpowiednim 
obrazkiem 
- bezbłędnie 
opisuje i pyta 
dokąd chce iśd i 
co potrafi/nie 
potrafi robid I 
want to go to the 
(cinema). Do you 
want to go to the 
(park)?  I 
can/can’t (swim). 
 



(swimming pool). 
I can/can’t 
(swim). 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
uzupełnia luki 
wyrazowe w 
zdaniach, 
popełnia przy 
tym błędy 
- potrafi zapisad 
nazwy kilku  
miejskich atrakcji 
i aktywności 
fizycznych pod 
wskazanym przez 
nauczyciela 
obrazkiem, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z dużą pomocą 
nauczyciela 
opisuje i pyta 
dokąd chce iśd i 
co potrafi/nie 
potrafi robid, 
popełnia przy 
tym błędy I want 
to go to the 
(cinema).Do you 
want to go to the 
(park)? I 
can/can’t (swim). 
 

(swimming pool). 
I can/can’t 
(swim). 
- z pomocą 
nauczyciela 
potrafi uzupełnid 
luki wyrazowe w 
zdaniach, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
potrafi zapisad 
nazwy części 
miejskich atrakcji 
i aktywności 
fizycznych pod 
odpowiednim 
obrazkiem, 
popełnia przy 
tym błędy 
- z pomocą 
nauczyciela 
opisuje i pyta 
dokąd chce iśd i 
co potrafi/nie 
potrafi robid, 
czasem popełnia 
przy tym błędy I 
want to go to the 
(cinema). Do you 
want to go to the 
(park)? I 
can/can’t (swim). 
 

nazwy miejskich 
atrakcji i 
aktywności 
fizycznych, 
popełniając przy 
tym mało 
znaczące błędy 
- zazwyczaj 
bezbłędnie 
opisuje i pyta 
dokąd chce iśd i 
co potrafi/nie 
potrafi robid I 
want to go to the 
(cinema). Do you 
want to go to the 
(park)?  I 
can/can’t (swim). 
 

want to go to the 
(park)?  I 
can/can’t (swim). 
 

 

                     Wymagania programowe dla klasy II 

 na podstawie podręcznika Tiger 3 wyd. Macmillan Education 

Semestr 1 

 

Unit1: A Computer for the Club  
Przywitanie i pożegnanie się: Hello, Goodbye, See you soon. Stosowanie form grzecznościowych: 
How are you? I’m fine, thank you. Zadawanie pytao, odpowiadanie na pytania: Do you...? Yes, I 
do. / No, I don’t. How do you use a computer? I use a computer to ... . Zadawanie pytao i 
reagowanie na zwroty używane w klasie: I’ve finished. What do I do now? Can I work with ... 
?Czynności związane z życiem codziennym: do sports, go on excursions, help people, listen to 
music, make things, paint pictures, play games, take photos, use a computer, watch films 
Czynności związane z używaniem komputera: do projects, find out information, play online games, 



watch music videos, write emails, write for a class blog 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 
 

OCENA 
DOSTATECZNA 
 

OCENA DOBRA 
 

OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA 
CELUJĄCA 
 

Z licznymi 
podpowiedziami 
nazywa czynności 
związane z 
życiem 
codziennyem 
komputera.m, tj.: 
do sports, go on 
excursions, help 
people, listen to 
music, make 
things, paint 
pictures, play 
games, take 
photos, use a 
computer, watch 
films, czynności 
związane z użyci 
▪Z dużą pomocą 
nauczyciela wita 
się i żegna 
prostymi 
słowami: Hello 
(everyone) / 
Goodbye, See 
you soon, Bye, 
bye   
Z 
podpowiedziami 
nauczyciela 
stosuje zwrot 
grzecznościowy 
How are you?  i 
na niego 
odpowiednio 
reaguje  
▪Z 
podpowiedziami 
nauczyciela bądź 
kolegów  
formułuje 
pytania o 
wykonywanie 
czynności 
codziennej, o  
czynności 
wykonywane w 

Z nielicznymi 
podpowiedziami 
uczeo nazywa 
czynności 
związane z 
życiem 
codziennym, tj.: 
do sports, go on 
excursions, help 
people, listen to 
music, make 
things, paint 
pictures, play 
games, take 
photos, use a 
computer, watch 
films, czynności 
związane z 
użyciem 
komputera. 
▪Z pomocą 
nauczyciela wita 
się i żegna 
prostymi 
słowami: Hello 
(everyone) / 
Goodbye, See 
you soon, Bye, 
bye▪ 
Z niewielką 
podpowiedzią 
stosuje zwrot 
grzecznościowy 
How are you?  i 
na niego 
odpowiednio 
reaguje  
▪Z niedużymi 
podpowiedziami 
kolegów  
formułuje 
pytania o 
wykonywanie 
czynności 
codziennej, o  
czynności 
wykonywane w 

Z drobnymi 
podpowiedziami 
uczeo nazywa 
czynności 
związane z 
życiem 
codziennym, tj.: 
do sports, go on 
excursions, help 
people, listen to 
music, make 
things, paint 
pictures, play 
games, take 
photos, use a 
computer, watch 
films, czynności 
związane z 
użyciem 
komputera. 
▪Zazwyczaj 
poprawnie wita 
się i żegna 
prostymi 
słowami: Hello 
(everyone) / 
Goodbye, See 
you soon, Bye, 
bye 
▪Z drobnymi 
podpowiedziami 
stosuje zwrot 
grzecznościowy 
How are you?  i 
na niego 
odpowiednio 
reaguje . 
Formułuje 
pytania o 
wykonywanie 
czynności 
codziennej, o  
czynności 
wykonywane w 
wolnym czasie, 
opowiada  o 
czynnościach 

Uczeo bezbłędnie 
nazywa czynności 
związane z 
życiem 
codziennym, tj.: 
do sports, go on 
excursions, help 
people, listen to 
music, make 
things, paint 
pictures, play 
games, take 
photos, use a 
computer, watch 
films, czynności 
związane z 
użyciem 
komputera. 
▪Samodzielnie 
wita się i żegna 
prostymi 
słowami: Hello 
(everyone) / 
Goodbye, See 
you soon, Bye, 
bye  
▪Samodzielnie i 
poprawnie 
stosuje zwrot 
grzecznościowy 
How are you?  i 
na niego 
odpowiednio 
reaguje 
▪Bezbłędnie  
formułuje 
pytania o 
wykonywanie 
czynności 
codziennej, o  
czynności 
wykonywane w 
wolnym czasie, 
opowiada  o 
czynnościach 
dnia Uczeo 
bezbłędnie 

Uczeo spełnia 
wszystkie 
wymagania 
edukacyjne 
przewidziane na 
poszczególne 
oceny Uczeo 
chętnie 
podejmuje 
dodatkowe prace 
Jest zawsze 
przygotowany do 
lekcji Podczas 
lekcji pracuje 
samodzielnie 
Uczeo aktywnie 
uczestniczy w 
lekcjach języka 
angielskiego, 
prezentując 
swoje 
wiadomości i 
umiejętności 
Posiada bogaty 
zasób słownictwa 
Ma bardzo dobrą 
wymowę i można 
go łatwo 
zrozumied 
Czyta bezbłędnie 
Słuchając potrafi 
z łatwością 
rozpoznad 
uczucia i reakcje 
mówiącego. 



wolnym czasie, 
opowiada  o 
czynnościach 
dnia 
codziennego, 
zadaje pytania o 
czynności 
związane z 
użyciem 
komputera. 
▪Z 
podpowiedziami 
nauczyciela bądź 
kolegów  reaguje 
na pytania i 
zwroty używane 
w klasie: I’ve just 
finished. What 
do I do now? Can 
I work with ... ? i 
przeważnie 
poprawnie ich 
używa 
▪Z pomocą 
nauczyciela 
śpiewa poznane 
piosenki. 
▪Z 
podpowiedziami 
nauczyciela bądź 
kolegów 
tłumaczy sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami. 
▪Z pomocą 
nauczyciela czyta 
wyrazy i proste 
zdania, 
przepisuje 
wyrazy 
popełniając błędy 
w trudniejszych 
słowach. 

wolnym czasie, 
opowiada  o 
czynnościach 
dnia 
codziennego, 
zadaje pytania o 
czynności 
związane z 
użyciem 
komputera. 
▪Z niedużymi 
podpowiedziami 
kolegów    
reaguje na 
pytania i zwroty 
używane w 
klasie: I’ve  
▪Z niedużymi 
podpowiedziami 
opowiada sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami. 
▪Przeważnie 
poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania,  
przepisuje 
wyrazy 
popełniając 
nieliczne błędy. 

dnia 
codziennego, 
zadaje pytania o 
czynności 
związane z 
użyciem 
komputera.  
▪Z nielicznymi 
błędami reaguje 
na pytania i 
zwroty używane 
w klasie: I’ve just 
finished. What 
do I do now? Can 
I work with ... ? i 
przeważnie 
poprawnie ich 
używa▪ 
Z nielicznymi 
błędami w 
wymowie śpiewa 
poznane 
piosenki.  
▪Z drobnymi 
podpowiedziami 
opowiada sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami.  
▪Z drobnymi 
podpowiedziami 
poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania, zazwyczaj 
poprawnie 
przepisuje 
wyrazy. 

nazywa czynności 
związane z 
życiem 
codziennym, tj.: 
do sports, go on 
excursions, help 
people, listen to 
music, make 
things, paint 
pictures, play 
games, take 
photos, use a 
computer, watch 
films, czynności 
związane z 
użyciem 
komputera. 
▪Samodzielnie 
wita się i żegna 
prostymi 
słowami: Hello 
(everyone) / 
Goodbye, See 
you soon, Bye, 
bye 
▪Samodzielnie i 
poprawnie 
stosuje zwrot 
grzecznościowy 
How are you?  i 
na niego 
odpowiednio 
reaguje  
▪Zadaje pytania o 
czynności 
związane z 
użyciem 
komputera. 
▪Samodzielnie i 
bezbłędnie 
reaguje na 
pytania i zwroty 
używane w 
klasie: I’ve just 
finished. What 
do I do now? Can 
I work with ... ? i 
przeważnie 
poprawnie ich 
używa▪Samodziel
nie i bezbłędnie 



śpiewa poznane 
piosenki.▪Przekaz
uje sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami, 
samodzielnie ją 
opowiada 
▪Poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania, 
samodzielnie i 
poprawnie 
przepisuje 
wyrazy. 

Unit2: Animal World 
Zadawanie pytao i odpowiadanie na pytania dotyczące zwierząt: Has it got ...? Yes, it has. / No, it 
hasn’t. It’s got/hasn’t got ... .  
Zwrot używany w klasie lub w domu: Let’s have a look.Nazwy zwierząt: amphibians, birds, fish, 
mammals, reptiles  
Nazwy części ciała zwierząt: beak, claws, feathers, fur, scales, shell, tail, teeth, whiskers, wings 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 
 

OCENA 
DOSTATECZNA 
 

OCENA DOBRA 
 

OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA 
CELUJĄCA 
 

Z licznymi 
podpowiedziami 
wykonuje 
polecenia w 
klasie.  
•Nazywa 
niektóre części 
ciała zwierząt, 
rodzaje 
kręgowców.  
•Z dużą pomocą 
nauczyciela 
odpowiada na 
zwrot 
grzecznościowy 
How are you? 
▪Z dużą pomocą 
nauczyciela 
odpowiada na 
pytania o części 
ciała zwierząt, tj: 
What has it got? 
Has (it) got a...? , 
pytania o 
zwyczaje/ 
zachowania 

Z nielicznymi 
podpowiedziami 
wykonuje 
polecenia w 
klasie .  
•Nazywa  połowę 
poznanych nazw 
części ciała 
zwierząt oraz 
niektóre rodzaje 
kręgowców.  
•Z pomocą 
nauczyciela 
odpowiada na 
zwrot 
grzecznościowy 
How are you?  
▪ Z pomocą 
nauczyciela 
odpowiada na  
pytania o części 
ciała zwierząt, tj: 
What has it got? 
Has (it) got a...?, 
pytania o 
zwyczaje/ 

Z drobnymi 
podpowiedziami 
uczeo wykonuje 
polecenia w 
klasie . • 
Wymienia prawie 
wszystkie 
wprowadzone 
nazwy części 
ciała zwierząt 
oraz rodzaje 
kręgowców. 
•Zazwyczaj 
poprawnie 
odpowiada na 
zwrot 
grzecznościowy 
How are you? 
▪Zazwyczaj 
poprawnie 
odpowiada na  
pytania o części 
ciała zwierząt, tj: 
What has it got? 
Has (it) got a...? , 
pytania o 

Uczeo bezbłędnie 
wykonuje 
polecenia w 
klasie. 
•Bezbłędnie 
wymienia nazwy 
części ciała 
zwierząt oraz 
rodzaje 
kręgowców. 
•Zawsze 
poprawnie 
odpowiada na 
zwrot 
grzecznościowy 
How are you? 
▪Samodzielnie i 
bezbłędnie 
odpowiada na 
pytania o części 
ciała zwierząt, tj: 
What has it got? 
Has (it) got a...? , 
pytania o 
zwyczaje/ 
zachowania 

Uczeo spełnia 
wszystkie 
wymagania 
edukacyjne 
przewidziane na 
poszczególne 
oceny Uczeo 
chętnie 
podejmuje 
dodatkowe prace 
Jest zawsze 
przygotowany do 
lekcji Podczas 
lekcji pracuje 
samodzielnie 
Uczeo aktywnie 
uczestniczy w 
lekcjach języka 
angielskiego, 
prezentując 
swoje 
wiadomości i 
umiejętności 
Posiada bogaty 
zasób słownictwa 
Ma bardzo dobrą 



zwierząt: opisuje 
zwierzęta, 
opisuje 
zwyczaje/zachow
ania zwierząt 
 ▪Z 
podpowiedziami 
nauczyciela bądź 
kolegów 
tłumaczy sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami.  
▪Z pomocą 
nauczyciela 
piewa poznane 
piosenki.  
▪Z pomocą 
nauczyciela czyta 
wyrazy i proste 
zdania, 
przepisuje 
wyrazy 
popełniając błędy 
w trudniejszych 
słowach 

zachowania 
zwierząt: opisuje 
zwierzęta, 
opisuje 
zwyczaje/zachow
ania zwierząt  
▪Z niedużymi 
podpowiedziami 
opowiada sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami.  
▪W grupie 
rówieśników z 
niewielkimi 
pomyłkami 
śpiewa poznane 
piosenki.  
▪Przeważnie 
poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania,  
przepisuje 
wyrazy 
popełniając 
nieliczne błędy 

zwyczaje/ 
zachowania 
zwierząt: opisuje 
zwierzęta, 
opisuje 
zwyczaje/zachow
ania zwierząt  
▪Z drobnymi 
podpowiedziami 
opowiada sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami.   
▪Z nielicznymi 
błędami w 
wymowie śpiewa 
poznane 
piosenki.   
▪Z drobnymi 
podpowiedziami 
poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania, zazwyczaj 
poprawnie 
przepisuje 
wyrazy 

zwierząt: opisuje 
zwierzęta, 
opisuje 
zwyczaje/zachow
ania zwierząt 
▪Przekazuje sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami, 
samodzielnie ją 
opowiada.  
▪Samodzielnie i 
bezbłędnie 
śpiewa poznane 
piosenki.  
▪Poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania, 
samodzielnie i 
poprawnie 
przepisuje 
wyrazy 

wymowę i można 
go łatwo 
zrozumied 
Czyta bezbłędnie 
Słuchając potrafi 
z łatwością 
rozpoznad 
uczucia i reakcje 
mówiącego. 

Unit 3: Sports Star 
Zadawanie pytao i udzielanie odpowiedzi na pytania o umiejętności sportowe: Can you ...? Yes, I 
can. / No, I can’t. Opisywanie swoich umiejętności sportowych: I can ... . I can’t ... . Zadawanie 
pytao i reagowanie na zwroty używane w klasie: I can’t do number ... . Can you help me, please? 
Yes, all right. Can you say that again, please? Yes, of course. Do a workout.Sporty: dive, do judo, 
do karate, ice skate, play table tennis, ride a bike, ride a horse, rollerblade, row, skateboard 
Czynności związane z treningiem: move your thumbs to the right, roll your arms, stretch, tap your 
fists, turn around, touch your toes 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 
 

OCENA 
DOSTATECZNA 
 

OCENA DOBRA 
 

OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA 
CELUJĄCA 
 

Z 
podpowiedziami 
uczeo wita się i 
żegna prostymi 
słowami. 
•Nazywa  
niektóre sporty i 
czynności 
sportowe, 
czynności 
związane  z 
treningiem, 
▪Z dużą pomocą 

Z nielicznymi 
podpowiedziami 
uczeo  wita się i 
żegna prostymi 
słowami. 
•Wymienia 
połowę 
poznanych 
sportów i 
czynności 
sportowych, 
czynności 
związanych  z 

Uczeo wita się i 
żegna prostymi 
słowami. • 
Wymienia prawie 
wszystkie 
wprowadzone 
sporty i czynności 
sportowe, 
czynności 
związane  z 
treningiem, 
▪Zazwyczaj 
poprawnie 

Uczeo bezbłędnie  
i swobodnie 
stosuje zwroty na 
powitanie i 
pożegnanie. 
•Bezbłędnie 
wymienia 
wszystkie sporty i 
czynności 
sportowe, 
czynności 
związane  z 
treningiem, 

Uczeo spełnia 
wszystkie 
wymagania 
edukacyjne 
przewidziane na 
poszczególne 
oceny Uczeo 
chętnie 
podejmuje 
dodatkowe prace  
Jest zawsze 
przygotowany do 
lekcji Podczas 



nauczyciela 
odpowiada na  
pytania o 
umiejętności 
sportowe, tj.: Can 
you ... (ride a 
bike)? , opisuje 
swoje lub czyjeś 
umiejętności 
sportowe, 
wydaje instrukcje 
do dwiczeo 
fizycznych▪ 
Z dużą pomocą 
nauczyciela i 
przeważnie 
poprawnie 
wymawia 
określone 
liczebniki (od 1 
do 100) 
▪Z 
podpowiedziami 
nauczyciela bądź 
kolegów 
tłumaczy sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami. 
▪Z pomocą 
nauczyciela 
śpiewa poznane 
piosenki. recytuje 
proste 
rymowanki  
▪Z pomocą 
nauczyciela czyta 
wyrazy i proste 
zdania, 
przepisuje 
wyrazy 
popełniając błędy 
w trudniejszych 
słowach 

treningiem,  
▪Z pomocą 
nauczyciela 
odpowiada na 
pytania o 
umiejętności 
sportowe, tj.: Can 
you ... (ride a 
bike)? , opisuje 
swoje lub czyjeś 
umiejętności 
sportowe, 
wydaje instrukcje 
do dwiczeo 
fizycznych ▪ 
Z pomocą 
nauczyciela i 
przeważnie 
poprawnie 
wymawia 
określone 
liczebniki (od 1 
do 100)▪Z 
niedużymi 
podpowiedziami 
opowiada sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami. 
▪W grupie 
rówieśników z 
niewielkimi 
pomyłkami 
śpiewa poznane 
piosenki. recytuje 
proste 
rymowanki  
Przeważnie 
poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania,  
przepisuje 
wyrazy 
popełniając 
nieliczne błędy 

odpowiada na 
pytania o 
umiejętności 
sportowe, tj.: Can 
you ... (ride a 
bike)?, opisuje 
swoje lub czyjeś 
umiejętności 
sportowe, 
wydaje instrukcje 
do dwiczeo 
fizycznych 
▪Przeważnie 
poprawnie 
wymawia 
określone 
liczebniki (od 1 
do 100) 
▪Z drobnymi 
podpowiedziami 
opowiada sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami.  
▪Z nielicznymi 
błędami w 
wymowie śpiewa 
poznane 
piosenki. recytuje 
proste 
rymowanki  
▪Z drobnymi 
podpowiedziami 
poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania, zazwyczaj 
poprawnie 
przepisuje 
wyrazy 

▪Samodzielnie i 
prawidłowo 
odpowiada na 
pytania o 
umiejętności 
sportowe, tj.: Can 
you ... (ride a 
bike)? , opisuje 
swoje lub czyjeś 
umiejętności 
sportowe, 
wydaje instrukcje 
do dwiczeo 
fizycznych▪ 
Samodzielnie i 
poprawnie 
wymawia 
określone 
liczebniki (od 1 
do 100) 
▪Przekazuje sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami, 
samodzielnie ją 
opowiada. 
▪Samodzielnie i 
bezbłędnie 
śpiewa poznane 
piosenki. recytuje 
proste 
rymowanki 
▪Poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania, 
samodzielnie i 
poprawnie 
przepisuje 
wyrazy 

lekcji pracuje 
samodzielnie 
Uczeo aktywnie 
uczestniczy w 
lekcjach języka 
angielskiego, 
prezentując 
swoje 
wiadomości i 
umiejętności 
Posiada bogaty 
zasób słownictwa 
Ma bardzo dobrą 
wymowę i można 
go łatwo 
zrozumied 
Czyta bezbłędnie 
Słuchając potrafi 
z łatwością 
rozpoznad 
uczucia i reakcje 
mówiącego 

 

Semestr 2 

 



Unit 4: Food We Like 
Pytanie o upodobania żywieniowe i odpowiadanie na pytania: Do you like ... ? Yes, I do. / No, I 
don’t. I like/love/don’t like ... ? He/She likes ... .  
Prośba o wyjaśnienie wyrazu lub wyrażenia: Sorry, I don’t understand. What’s a ... (smoothie)? It’s 
... . Thanks. I get it now. 
Produkty spożywcze: chicken, chocolate, crisps, fruit juice, ice cream, salad, sandwiches, 
strawberries, water, yoghurt Nazwy smaków i cech potraw: crunchy, fresh, raw, sour, sweet 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 
 

OCENA DOBRA 
 
 

OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA 
CELUJĄCA 

Z licznymi 
podpowiedziami 
nazywa niektóre 
produkty 
spożywcze.  
▪Z dużą pomocą 
nauczyciela 
uczeo nazywa 
niektóre smaki i 
cechy potraw  
▪Z 
podpowiedziami 
nauczyciela wita 
się i żegna 
prostymi 
słowami: Hello 
(everyone) / See 
you soon, Bye, 
bye  
▪Z 
podpowiedziami 
nauczyciela bądź 
kolegów  zadaje 
pytanie o to, co 
sam lub inne 
osoby lubiąjeśd, a 
czego nie, tj.: Do 
you like ... 
(yoghurt)? i 
zazwyczaj 
poprawnie nanie 
reaguje: Yes, I do. 
/ No, I don’t.  
▪Z 
podpowiedziami 
nauczyciela bądź 
kolegów  zadaje 
pytanie o 
składposiłku, np.: 
What do you 
have for lunch at 

Z nielicznymi 
podpowiedziami 
uczeo nazywa 
produkty 
spożywcze.  
▪Z pomocą 
nauczyciela 
nazywa niektóre 
smaki i cechy 
potraw  
▪Z niewielką 
podpowiedzią 
wita się i żegna 
prostymi 
słowami: Hello 
(everyone) / See 
you soon, Bye, 
bye▪ 
Z niedużymi 
podpowiedziami 
kolegów  zadaje 
pytanie o to, co 
sam lub inne 
osoby lubią jeśd, 
a czego nie, tj.: 
Do you like ... 
(yoghurt)? i 
zazwyczaj 
poprawnie na nie 
reaguje: Yes, I do. 
/ No, I don’t.  
▪Z niedużymi 
podpowiedziami 
kolegów    zadaje 
pytanie o 
składposiłku, np.: 
What do you 
have for lunch at 
school?  i 
przeważnie 
poprawnie 

Z drobnymi 
podpowiedziami 
uczeo nazywa 
produkty 
spożywcze. 
▪Zazwyczaj 
poprawnie 
nazywa różne 
smaki i cechy 
potraw  
▪Z drobnymi 
podpowiedziami 
stosuje zwroty na 
powitanie   i 
pożegnanie 
▪Zadaje pytanie o 
to, co sam lub 
inne osoby lubią 
jeśd, a czego nie, 
tj.: Do you like ... 
(yoghurt)? i 
zazwyczaj 
poprawnie na nie 
reaguje: Yes, I do. 
/ No, I don’t. 
▪Z nielicznymi 
błędami 
formułuje 
pytanie o 
składposiłku, np.: 
What do you 
have for lunch at 
school? oraz  
odpowiednio na 
nie reaguje  
▪Z nielicznymi 
błędami prosi  o 
wyjaśnienie 
wyrazu lub 
wyrażenia, tj.:   
Sorry, I don’t 

Uczeo bezbłędnie 
nazywa 
wprowadzone 
produkty 
spożywcze.  
▪Samodzielnie 
nazywa różne 
smaki i cechy 
potraw 
▪Samodzielnie i 
poprawnie 
stosuje zwroty na 
powitanie i 
pożegnanie 
▪Samodzielnie 
formułuje 
pytanie o to, co 
sam lub inne 
osoby lubią jeśd, 
a czego nie, tj: Do 
you like ... 
(yoghurt)? i 
odpowiednio na 
nie reaguje 
▪Samodzielnie 
formułuje 
pytanie o 
składposiłku, np.: 
What do you 
have for lunch at 
school?oraz  
odpowiednio na 
nie reaguje 
▪Samodzielnie i 
poprawnie prosi  
o wyjaśnienie 
wyrazu lub 
wyrażenia, tj.: 
Sorry, I don’t 
understand. 
What’s a ... 

Uczeo spełnia 
wszystkie 
wymagania 
edukacyjne 
przewidziane na 
poszczególne 
oceny Uczeo 
chętnie 
podejmuje 
dodatkowe prace 
Jest zawsze 
przygotowany do 
lekcji Podczas 
lekcji pracuje 
samodzielnie 
Uczeo aktywnie 
uczestniczy w 
lekcjach języka 
angielskiego, 
prezentując 
swoje 
wiadomości i 
umiejętności 
Posiada bogaty 
zasób słownictwa 
Ma bardzo dobrą 
wymowę i można 
go łatwo 
zrozumied Czyta 
bezbłędnie 
Słuchając potrafi 
z łatwością 
rozpoznad 
uczucia i reakcje 
mówiącego 



school?  i 
przeważnie 
poprawnie 
odpowiada.  
▪Z 
podpowiedziami 
popełniając błędy 
mówi o swoich i 
innych osób 
upodobaniach 
żywieniowych:       
I like/love/don’t 
like ... He/She 
likes  … 
 Z pomocą  
nauczyciela 
śpiewa poznane 
piosenki. 
▪Z 
podpowiedziami 
nauczyciela bądź 
kolegów 
tłumaczy sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami. 
▪Z pomocą 
nauczyciela czyta 
wyrazy i proste 
zdania, 
przepisuje 
wyrazy 
popełniając błędy 
w trudniejszych 
słowach. 

odpowiada. 
▪Z pomocą 
nauczyciela i 
zazwyczaj 
poprawnie mówi 
o swoich i innych 
osób 
upodobaniach 
żywieniowych:       
I like/love/don’t 
like ... ?         
He/She likes ... . 
▪W grupie 
rówieśników z 
niewielkimi 
pomyłkami 
śpiewa poznane 
piosenki.  
▪Z niedużymi 
podpowiedziami 
opowiada sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami.▪Prze
ważnie 
poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania,  
przepisuje 
wyrazy 
popełniając 
nieliczne błędy. 

understand. 
What’s a ... 
(smoothie)? oraz 
dziękuje za 
wyjaśnienie:Than
ks. I get it now.  
▪Z nielicznymi 
błędami w 
wymowie śpiewa 
poznane 
piosenki.  
▪Z drobnymi 
podpowiedziami 
opowiada sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami.   
▪Z drobnymi 
podpowiedziami 
poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania, zazwyczaj 
poprawnie 
przepisuje 
wyrazy. 

(smoothie)? oraz 
dziękuje za 
wyjaśnienie:Than
ks. I get it now. 
▪Samodzielnie i 
bezbłędnie 
śpiewa poznane 
piosenki. 
▪Przekazuje sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami, 
samodzielnie ją 
opowiada 
▪Poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania, 
samodzielnie i 
poprawnie 
przepisuje 
wyrazy. 

Unit 5: Things We Do Every Day 
Pytanie o godzinę: What time is it please? Odpowiedź na pytanie o godzinę: It’s ... . / It’s time for 
... . All right. I’m nearly readyCzynności dnia codziennego: brush your teeth, get up, go home, go 
to bed, go to school, have breakfast, have dinner, have lunch, have a shower, put on your pyjamas 
Pory dnia: at midday at midnight at night in the morning in the afternoon in the evening o’clock, 
half past 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 
 

OCENA DOBRA 
 
 

OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA 
CELUJĄCA 

Z dużą pomocą 
nauczyciela 
nazywa niektóre 
czynności dnia 
codziennego  
▪Z pomocą 

Z pomocą 
nauczyciela 
nazywa niektóre 
czynności dnia 
codziennego  
▪Z pomocą 

Zazwyczaj 
poprawnie 
nazywa czynności 
dnia codziennego 
▪Zazwyczaj 
poprawnie 

Samodzielnie 
nazywa czynności 
dnia codziennego 
▪Samodzielnie i 
poprawnie 
nazywa pory dnia 

Uczeo spełnia 
wszystkie 
wymagania 
edukacyjne 
przewidziane na 
poszczególne 



nauczyciela 
popełniając 
liczne błędy 
uczeo  nazywa 
niektóre pory 
dnia i godziny, tj.: 
at midday, at 
midnight, at 
night, in the 
Morning 
▪Z licznymi 
podpowiedziami 
wita się i żegna 
prostymi 
słowami: Hello 
(everyone) /  See 
you soon, Bye, 
bye,   
▪Zadaje pytanie o 
godzinęWhat 
time is it? i 
przeważnie 
właściwie na nie 
reaguje, mówiąc  
np. It’s ...(six 
o’clock) 
▪Z dużą pomocą 
nauczyciela 
zadaje pytania o 
to, czy ktoścoś 
(zwykle) robi o 
konkretnej 
godzinie tj.: Do 
you .... at...? i  
 ▪Z dużą pomocą 
nauczyciela, 
popełniając 
liczne błędy  
opisuje, co sam 
lub ktoś inny robi 
o różnych porach 
dnia Z dużą 
pomocą 
nauczyciela i z 
błędami 
porównuje swój 
plan dnia   z 
planem dnia 
innej osoby  
▪Z 
pomocąnauczyci

nauczyciela 
nazywa niektóre 
pory dnia i 
godziny, tj.:  at 
midday, at 
midnight, at 
night, in the 
morning▪Z 
pomocą 
nauczyciela wita 
się i żegna 
prostymi 
słowami: Hello 
(everyone) /  See 
you soon, Bye, 
bye,  
▪Zadaje pytanie o 
godzinęWhat 
time is it? i 
przeważnie 
właściwie na nie 
reaguje, mówiąc  
np. It’s ...(six 
o’clock) 
▪Z pomocą 
nauczyciela 
zadaje pytania o 
to, czy ktoś coś 
(zwykle) robi o 
konkretnej 
godzinie tj.: Do 
you .... at...? i 
zazwyczaj 
poprawnie na nie 
odpowiada: Yes, I 
do. / No, I don’t 
▪Z pomocą 
nauczyciela 
opisuje, co sam 
lub ktoś inny robi 
o różnych porach 
dnia   
▪Z pomocą 
nauczyciela 
porównuje swój 
plan dnia   z 
planem dnia 
innej osoby  
▪W grupie 
rówieśników z 
niewielkimi 

nazywa pory dnia 
i godziny, tj.: at 
midday, at 
midnight,at 
night, in the 
morning, in the 
afternoon, 
▪Zazwyczaj 
poprawnie 
stosuje zwroty na 
powitanie   i 
pożegnanie 
▪Zadaje pytanie o 
godzinęWhat 
time is it? i  
odpowiednio na   
nie reaguje 
▪Formułuje 
pytania o to, czy 
ktoś coś (zwykle) 
robi     o 
konkretnej 
godzinie tj.: Do 
you .... at...?  i 
zazwyczaj 
poprawnie na nie 
odpowiada 
▪Zazwyczaj 
poprawnie 
opisuje, co sam 
lub ktoś inny robi 
o różnych porach 
dnia 
▪Zazwyczaj 
poprawnie 
porównuje swój 
plan dnia z 
planem dnia 
innej osoby,.  
▪Z nielicznymi 
błędami w 
wymowie śpiewa 
poznane 
piosenki.   
▪Z drobnymi 
podpowiedziami 
opowiada sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami.Z 

i godziny, tj.: at 
midday, at 
midnight,at 
night, in the 
morning, in the 
afternoon, in the 
evening, ... 
o’clock, half past 
...▪Swobodnie 
stosuje zwroty na 
powitanie   i 
pożegnanie, 
samodzielnie 
zadaje pytanie o 
godzinęWhat 
time is it? i  
odpowiednio 
reaguje 
▪Samodzielnie 
formułuje 
pytania o to, czy 
ktoś coś (zwykle) 
robi     o 
konkretnej 
godzinie tj.: Do 
you .... at...?  i 
poprawnie na nie 
odpowiada. 
▪Samodzielnie i 
bezbłędnie 
zadaje pytania o 
to, o której 
godzinie ktoś coś 
(zwykle) robi tj.: 
What time does 
(Bradley) get up? 
i poprawnie na 
nie odpowiada: 
(He) gets up at .... 
. ▪Samodzielnie i 
bezbłędnie 
opisuje, co sam 
lub ktoś inny robi 
o różnych porach 
dnia 
▪Samodzielnie i 
poprawnie 
porównuje swój 
plan dnia z 
planem dnia 
innej osoby, tj.:  I 

oceny Uczeo 
chętnie 
podejmuje 
dodatkowe prace 
Jest zawsze 
przygotowany do 
lekcji Podczas 
lekcji pracuje 
samodzielnie 
Uczeo aktywnie 
uczestniczy w 
lekcjach języka 
angielskiego, 
prezentując 
swoje 
wiadomości i 
umiejętności 
Posiada bogaty 
zasób słownictwa 
Ma bardzo dobrą 
wymowę i można 
go łatwo 
zrozumiedCzyta 
bezbłędnie 
Słuchając potrafi 
z łatwością 
rozpoznad 
uczucia i reakcje 
mówiącego. 



ela śpiewa 
poznane 
piosenki. 
▪Z 
podpowiedziami 
nauczyciela bądź 
kolegów 
tłumaczy sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami. 
▪Z pomocą 
nauczyciela czyta 
wyrazy i proste 
zdania, 
przepisuje 
wyrazy 
popełniając błędy 
w trudniejszych 
słowach 

pomyłkami 
śpiewa poznane 
piosenki.▪ 
Z niedużymi 
podpowiedziami 
opowiada sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami. 
▪Przeważnie 
poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania,  
przepisuje 
wyrazy 
popełniając 
nieliczne błędy. 

drobnymi 
podpowiedziami 
poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania, zazwyczaj 
poprawnie 
przepisuje 
wyrazy 

... (get up) at ... . 
▪Samodzielnie i 
bezbłędnie 
śpiewa poznane 
piosenki. 
▪Przekazuje sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami, 
samodzielnie ją 
opowiada 
▪Poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania, 
samodzielnie i 
poprawnie 
przepisuje 
wyrazy. 

Unit 6: On Holiday 
Mówienie o tym co my lub ktoś inny robi na plaży (w tej chwili): I’m/He’s/She’s ... (swimming). 
Pytanie o to, co ktoś robi w tej chwili, i odpowiadanie na pytanie: What are you doing? I’m 
(reading/looking for a pen).Czynności wykonywane na plaży: collecting shells, fishing, flying a kite, 
making a sandcastle, playing badminton, playing Frisbee, playing volleyball, putting on sun cream, 
snorkeling, swimming Zwierzęta żyjące w morzu: crab, jellyfish, seahorse, snail, starfish 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 
 

OCENA DOBRA 
 
 

OCENA BARDZO 
DOBRA 
 

OCENA 
CELUJĄCA 

Z dużą pomocą 
nauczyciela 
nazywa niektóre 
czynności 
wykonywane na 
plaży,  nazywa 
poznane na lekcji 
zwierzęta żyjące 
w morzu  ▪Z 
pomocą 
nauczyciela 
popełniając 
liczne błędy 
uczeo pyta, czy 
ktoś w tej chwili 
wykonuje 
danączynnośd, 
np.: Are you 
playing 
badminton? i 
odpowiada: Yes, I 

Z pomocą 
nauczyciela 
nazywa czynności 
wykonywane na 
plaży , nazywa 
poznane na lekcji 
zwierzęta żyjące 
w morzu  ▪Z 
pomocą 
nauczyciela pyta, 
czy ktoś w tej 
chwili wykonuje 
daną czynnośd, 
np.: Are you 
playing 
badminton? i 
poprawnie 
odpowiada: Yes, I 
am. / No, I’m not. 
zadaje pytanie    
o to, co ktoś robi  

Zazwyczaj 
poprawnie 
nazywa czynności 
wykonywane na 
plaży, nazywa 
poznane na lekcji 
zwierzęta żyjące 
w morzu 
▪Zazwyczaj 
poprawnie pyta, 
czy ktoś w tej 
chwili wykonuje 
daną czynnośd, 
np.: Are you 
playing 
badminton? i 
poprawnie 
odpowiada: Yes, I 
am. / No, I’m not. 
, zadaje pytanie    
o to, co ktoś robi  

Samodzielnie 
nazywa czynności 
wykonywane na 
plaży, nazywa 
poznane na lekcji 
zwierzęta żyjące 
w 
morzu▪Samodziel
nie i poprawnie 
pyta, czy ktoś w 
tej chwili 
wykonuje daną 
czynnośd, np.: 
Are you playing 
badminton? i 
poprawnie 
odpowiada: Yes, I 
am. / No, I’m not. 
, zadaje pytanie    
o to, co ktoś robi  
danej chwili: 

Uczeo spełnia 
wszystkie 
wymagania 
edukacyjne 
przewidziane na 
poszczególne 
oceny Uczeo 
chętnie 
podejmuje 
dodatkowe prace 
Jest zawsze 
przygotowany do 
lekcji Podczas 
lekcji pracuje 
samodzielnie 
Uczeo aktywnie 
uczestniczy w 
lekcjach języka 
angielskiego, 
prezentując 
swoje 



am. / No, I’m 
not., zadaje 
pytanie    o to, co 
ktoś robi  danej 
chwili: What is 
he/she doing? i  
odpowiada na 
takie pytanie o 
kogoś/skierowan
e do niego: 
He/She is ... 
(snorkelling)., 
opisuje to, co 
robią dzieci na 
rysunku i jak są 
ubraneZ pomocą 
nauczyciela 
śpiewa poznane 
piosenki.▪Z 
podpowiedziami 
nauczyciela bądź 
kolegów 
tłumaczy sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami.▪Z 
pomocą 
nauczyciela czyta 
wyrazy i proste 
zdania, 
przepisuje 
wyrazy 
popełniając błędy 
w trudniejszych 
słowach. 

danej chwili: 
What is he/she 
doing? i  
odpowiada na 
takie pytanie o 
kogoś/skierowan
e do 
niego:He/She is 
... (snorkelling)., 
opisuje to, co 
robią dzieci na 
rysunku i jak są 
ubrane▪W grupie 
rówieśników z 
niewielkimi 
pomyłkami 
śpiewa poznane 
piosenki.▪ Z 
niedużymi 
podpowiedziami 
opowiada sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami.▪Prze
ważnie 
poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania,  
przepisuje 
wyrazy 
popełniając 
nieliczne błędy. 

danej chwili: 
What is he/she 
doing? i  
odpowiada na 
takie pytanie o 
kogoś/skierowan
e do 
niego:He/She is 
... (snorkelling)., 
opisuje to, co 
robią dzieci na 
rysunku i jak są 
ubrane▪Z 
nielicznymi 
błędami w 
wymowie śpiewa 
poznane 
piosenki. 
▪Opowiada sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami. ▪Z 
drobnymi 
podpowiedziami 
poprawnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania, zazwyczaj 
poprawnie 
przepisuje 
wyrazy. 

What is he/she 
doing? i  
odpowiada na 
takie pytanie o 
kogoś/skierowan
e do niego: 
He/She is ... 
(snorkelling). , 
opisuje to, co 
robią dzieci na 
rysunku i jak są 
ubrane▪Samodzie
lnie i bezbłędnie 
śpiewa poznane 
piosenki.▪Przekaz
uje sens 
wysłuchanej 
historyjki 
wspieranej 
obrazkami, 
samodzielnie ją 
opowiada▪Popra
wnie czyta 
wyrazy i proste 
zdania, 
samodzielnie i 
poprawnie 
przepisuje 
wyrazy. 

wiadomości i 
umiejętności 
Posiada bogaty 
zasób słownictwa 
Ma bardzo dobrą 
wymowę i można 
go łatwo 
zrozumiedCzyta 
bezbłędnie 
Słuchając potrafi 
z łatwością 
rozpoznad 
uczucia i reakcje 
mówiącego. 

 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów z języka angielskiego dla klas I - III 

     z uwzględnieniem nauczania zdalnego. 

1. Ocenie podlegają: 

a)Wiedza i umiejętności oraz ich wykorzystywanie na lekcjach języka angielskiego, 

b)Zaangażowanie ucznia w proces uczenia się języka angielskiego, 

c)Systematycznośd odrabiania prac domowych i przygotowania do lekcji, 

d)Dodatkowa  aktywnośd  związana  z  konkursami  i  projektami  realizowanymi  na lekcjach języka 

angielskiego, 

2. Zakres wymagao: 



Zgodnie z zapisami „Wymagao programowych z języka angielskiego” przedstawionymi uczniom na 

początku roku szkolnego, opublikowanymi na stronie sp168.edupage.org 

3. Ocenianie śródroczne/roczne  

Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową formułowaną w oparciu o oceny uzyskane przez 

ucznia oraz obserwacje poczynione przez nauczyciela. 

5. Ocenianie bieżące odbywa się zgodnie z zapisami Statutu Szkoły. 

6. Kryteria oceniania: 

a) Stopieo celujący (6) otrzymuje uczeo, który:-biegle i bezbłędnie posługuje się poznanym 

słownictwem i strukturami gramatycznymi,-osiąga sukcesy w konkursach z języka angielskiego,-

samodzielnie i twórczo rozwiązuje problemy,-podejmuje się dodatkowych prac i prezentuje ich 

efekty,-jest aktywnym uczestnikiem zajęd, 

b) Stopieo bardzo dobry (5) otrzymuje uczeo, który:-sprawnie i bezbłędnie posługuje się poznanym 

słownictwem i strukturami gramatycznymi,-samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i 

praktyczne, 

-potrafi wiązad wiadomości zdobyte wcześniej i zastosowad tę wiedzę w nowej sytuacji,-potrafi 

samodzielnie zdobywad informacje,-jest aktywnym uczestnikiem zajęd, 

c) Stopieo dobry (4) otrzymuje uczeo, który:-samodzielnie rozwiązuje typowe problemy o średnim 

stopniu trudności,-posiada wiedzę usystematyzowaną, przyswojoną w dobrym stopniu,-popełnia 

nieliczne błędy podczas stosowania poznanego słownictwa i struktur gramatycznych,-stara się byd 

aktywnym uczestnikiem zajęd, 

d) Stopieo dostateczny (3) otrzymuje uczeo, który:-popełnia liczne błędy podczas stosowania 

poznanego słownictwa struktur gramatycznych,-samodzielnie rozwiązuje typowe problemy o 

niewielkim stopniu trudności,-posiada wiedzę niepełną, nieusystematyzowaną, przyswojoną w 

różnym stopniu, 

e) Stopieo dopuszczający (2) otrzymuje uczeo, który:-w niewystarczającym stopniu zna i stosuje z 

licznymi błędami podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne,-przy pomocy nauczyciela 

rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,-ma braki w wiedzy i umiejętnościach 

niewykluczające przyswajanie nowych treści, 

f) Stopieo niedostateczny (1) otrzymuje uczeo, który:-nie zna i nie stosuje w praktyce podstawowego 

słownictwa i struktur gramatycznych,-nie potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązywad prostych 

problemów,-ma braki w wiedzy i umiejętnościach uniemożliwiające przyswajanie kolejnych treści, 

7. Uczeo ze stwierdzonymi dysfunkcjami ma dostosowane wymagania zgodnie z zaleceniami                

specjalistów. 

8. Procentowe kryteria oceniania prac pisemnych: 

celujący100%-96% 

bardzo dobry 95%-89% 

dobry88%-74% 

dostateczny73%-51% 



dopuszczający50%-31% 

niedostateczny30%-0% 

Uczniowie z zaleceniem z poradni pedagogiczno-psychologicznej mają wydłużony czas pracy 

Nauczanie zdalne: 

1. Ocenie podlegają: 

a)Wiedza i umiejętności oraz ich wykorzystywanie podczas wykonywania zadao domowych, 

b)Zaangażowanie ucznia w proces uczenia się języka angielskiego, 

c)Systematycznośd odrabiania zadao domowych i przygotowania do lekcji, 

2. Zakres wymagao: 

Zgodnie z zapisami „Wymagao programowych z języka angielskiego” przedstawionymi uczniom na 

początku roku szkolnego, opublikowanymi na stronie sp168.edupage.org 

3. Ocenianie bieżące 

Uczniowie otrzymują od nauczycieli zadania do wykonania dwa razy w tygodniu, zgodnie z planem 

lekcji. Wybrane przez nauczyciela zadania uczniowie muszą przesład do nauczyciela. Uczniowie 

odsyłają nauczycielowi wykonane zadania w ciągu tygodnia od daty otrzymania. Za każde bezbłędnie 

wykonane zadanie uczeo otrzymuje ocenę celującą 

 

 

3. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka 

angielskiego dla klas I – III 

Uczeo lub rodzic mogą wystąpid do nauczyciela danych zajęd edukacyjnych, w ciągu 3 dni  

1) od  otrzymania  propozycji  rocznej  oceny, z pisemną prośbą o umożliwienie uczniowi uzyskania 

wyższej niż przewidywana oceny rocznej, jeśli: 

a)propozycja oceny koocowej jest równa lub niższa ocenie za pierwsze półrocze oraz 

b)uczeo przystąpił do wszystkich prac klasowych i sprawdzianów oraz wykorzystał możliwości ich 

poprawy; jeżeli  uczeo  spełnia  warunki określone  w  pkt  1, nauczyciel  przedmiotu  sporządza 

 2)pisemny i ustny sprawdzian obejmujący wymagania edukacyjne na daną ocenę, przy czym: 

a)zakres materiału obejmuje drugie półrocze, 

b)tematy  zadao  pisemnych  i  ustnych ustalone  przez  nauczyciela  muszą zostad zaakceptowane 

przez nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu, 

Sprawdzian przeprowadza się nie później niż na tydzieo przed klasyfikacją roczną. 

3)Ustalona w wyniku sprawdzianu ocena nie może byd niższa od proponowanej przez 2.nauczyciela i 

jest ostateczna z zastrzeżeniem § 56ust.1i § 57ust.1. 

 



 


