
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM  

 

KLASA I  ( semestr I) 

 
Uczeń otrzymuje ocenę” niedostateczną” z każdej wymienionej umiejętności jeśli nawet przy 

pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 

podstawowych umiejętności. Braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie 

nawet przy pomocy nauczyciela w dłuższym okresie czasu. Uczeń nie wykazuje zadowalającej 

aktywności poznawczej i chęci do pracy. 

 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

 

Zakres:    Semestr I 

 
What’s your name?, How old are you?,?, What colour …?, What’s the weather like today? Is it hot / cold?…,  

What is this?,, How are you today?Fine, Point to the window /door / board / floor, Can I have a new robot, 

please ?Touch your ears! Pick up your rubber, Touch your/ toes/ hair, a banana, apple, pear, eyes, mouth, nose, eyes, 

caterpillar, ladybird, snail, ant,butterfly, 

      
 

Zakres : Semestr II 
Do you want the chocolate cake?, There is.., I have … ., Liczby 6-10, Touch your desk/ toes/ chair/ hair, . Can  

a penguin / ostrich / kiwi / duck fly?, I can fly / run / jump / swim/ sing / touch my toes , Easter bunny, Easter 

egg, Happy Easter!  Friend, What number is ...?, ham, cheese, tomato, chicken, egg, lettuce, apple, orange, pear, 

banana, stand up touch something blue, point to the window, a red apple, I’m hungry /tired  

a yellow banana, Fantastic!, Incredible! , Thank you Do you like cheese? Do you like ham? I like cheese and 

ham , ham, chicken, eggs, 

cheese, tomatoes, lettuce, apple, orange, pear, banana ,Mummy bear, Daddy, bear, Baby bear, bowl, chair, bed 
 

 

 

Dopuszczający 

 

Uczeń: 
-rozpoznaje niektóre krótkie wyrazy 
- operuje  krótkimi strukturami gramatycznymi 
 

 

 
Dostateczny  

 

 
Uczeń: 
- rozpoznaje tylko krótkie wyrazy, a trudniejsze przy pomocy nauczyciela; 
- operuje nie dużą ilością prostych struktur gramatycznych. 

 
Dobry  

Uczeń: 
- rozpoznaje i rozumie tylko część poznanego słownictwa; 
- dość dobrze operuje niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi. 

Bardzo dobry Uczeń: 
- rozpoznaje wprowadzone słownictwo bez większych trudności; 
- poprawnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi. 



Celujący Uczeń: 
- z łatwością rozpoznaje poznane słownictwo; 
- bezbłędnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi. 

 

ROZUMIENIE ZE SLUCHU 

 

Zakres: 

 krótkie wypowiedzi, dialogi zawierające wyżej wymienione treści gramatyczne i słownictwo, 

krótkie wierszyki 

 

Dopuszczający  

 

Uczeń: 
-rozumie sens niektórych wyrazów 
-rozumie polecenia nauczyciela  wspomagane gestykulacją 

 
Dostateczny  

Uczeń: 
- bardzo rzadko rozumie ogólny sens bajek i historyjek; 
- sporadycznie wydobywa najważniejsze informacje z tekstu słuchanego; 
- rozumie polecenia nauczyciela najczęściej przy jego pomocy. 

dobry Uczeń: 
- rozumie tylko część słuchanych bajek i historyjek 
- wydobywa większość potrzebnych informacji z tekstu słuchanego; 
- rozumie znaczną większość poleceń wydawanych przez  nauczyciela. 

Bardzo dobry Uczeń: 
- rozumie ogólny sens różnorodnych bajek i historyjek; 
- wydobywa znaczną większość kluczowych informacji z tekstu słuchanego; 
- rozumie polecenia nauczyciela. 

Celujący  Uczeń: 
- rozumie ogólny sens różnorodnych bajek i historyjek; 
- wydobywa kluczowe informacje w różnorodnych tekstach słuchanych; 
- rozumie szczegółowe informacje zawarte w tekście słuchanym, wykraczające poza 

polecenia podane w konkretnych ćwiczeniach; 
- z łatwością rozumie polecenia nauczyciela. 

 

 

 

MÓWIENIE 

 

Zakres: 

 opisy zwierząt, ludzi i przedmiotów, używanie zwrotów i wyrażeń do komunikacji w klasie 

 

 

Dopuszczający  

 

Uczeń: 
- nieustannie potrzebuje pomocy nauczyciela, wymaga wielokrotnego powtórzenia 

słownictwa przez nauczyciela aby móc samodzielnie powtórzyć 
 

 
Dostateczny  

Uczeń: 
- z trudem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem; 
- z pomocą nauczyciela sporadycznie odpowiada na pytania, używając 

pojedynczych słów. 



Dobry  Uczeń: 
- przeważnie z powodzeniem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub 

nagraniem; 
- dość dobrze naśladuje wymowę angielską; 
- na ogół poprawnie odpowiada na pytania, używając pojedynczych słów.  

Bardzo dobry  Uczeń: 
- powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem; 
- poprawnie naśladuje wymowę angielską; 
- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami. 

Celujący  Uczeń: 
- z łatwością powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem; 
- bezbłędnie naśladuje wymowę angielską; 
- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami; 
- samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie. 

 

 

CZYTANIE 

 

Zakres: 

 krótkie wyrazy, 

 

 

Dopuszczający  

 

Uczeń: 
-rozumie tylko pojedyncze wyrazy, które są powtarzane  bardzo często 
 

Dostateczny 

 

Uczeń: 
 
- rozumie nieznaczną część powtarzanych często poleceń pisemnych; 
- z pomocą nauczyciela śledzi czytany przez niego czytane słowo  i wskazuje na 

przeczytany wyraz. 
Dobry  Uczeń: 

- dość dobrze czyta pojedyncze wyrazy; 
- śledzi  wyrazy czytane przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany wyraz; 
 

Bardzo dobry Uczeń: 
- rozumie powtarzane często polecenia pisemne; 
 -dobrze czyta pojedyncze wyra 

Celujący  Uczeń: 
- znakomicie czyta pojedyncze wyrazy; 
- z łatwością rozpoznaje powtarzane często polecenia pisemne; 
- śledzi tekst czytany przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany wyraz; 
- bezbłędnie czyta proste zdania i proste teksty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PISANIE 

 

Zakres: 

 pisanie po śladzie pojedynczych wyrazów. 

 

Dopuszczający  

 

Uczeń: 
- potrzebuje nieustannego wsparcia  nauczyciela przy pisaniu po śladzie, nie 

wykazuje chęci pisania  przy wykonywaniu ćwiczeń 
 

 
Dostateczny  

 

 
Uczeń: 
- z pomocą nauczyciela pisze po śladzie pojedyncze wyrazy, z pomocą nauczyciela 

uzupełnia ćwiczenia na pisanie 

Dobry  Uczeń: 
- krótkie wyrazy pisze po śladzie samodzielnie, a trudniejsze z pomocą nauczyciela; 
- na ogół poprawnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego 

wzoru, uzupełnia ćwiczenia na pisanie 

Bardzo dobry  Uczeń: 
- pisze po śladzie pojedyncze wyrazy; 
- poprawnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru, 

uzupełnia ćwiczenia na pisanie 

Celujący  Uczeń: 
- bezbłędnie pisze po śladzie pojedyncze wyrazy; 
- samodzielnie wstawia wyrazy w luki w tekście, uzupełnia ćwiczenia na pisanie 

  

 

KLASA II 

 
Uczeń otrzymuje ocenę „niedostateczną” z każdej wymienionej umiejętności jeśli nawet przy 

pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 

podstawowych umiejętności. Braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie 

nawet przy pomocy nauczyciela w dłuższym okresie czasu. Uczeń nie wykazuje zadowalającej 

aktywności poznawczej i chęci do pracy. 

 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

 

Zakres:  Semestr I 
What’s this in English?, It’s a pear., I don’t know., Where’s …?, Do you like?, I like …, I don’t like …, 

Have you got …?, I’ve got …; Hello, I’m …, What’s your name? How are you today? I’m fine,!,  

I’m … Put your books away, Show me your rubber, Stand up! Sit down! Turn around! Clap your 



hands! spider,worm, bee, snail, ladybird, butterfly 
wings, legs, insect, ride a bike, walk, run, swim, dance, his is fantastic! It’s fun!, Can I borrow 
your…?, Liczby 11-20 
 
 Sposoby spędzania wolnego czasu: 
play football, play basketball, play tennis, play cards, play a board game, play a computer game, 
watch TV, listen to music, read a book, draw,  
 
Czynnośći: 

Stand up! / Jump! / Run! / Swim! / Fly! / Stop 

 

Dni tygodnia: 

What day is it today?  

It’s Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday. 

 

Nazwy przyborów szkolnych: 

rubber, scissors, glue, crayons, pencil sharpener, pencil, pencil case. 

 

Słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia: 

The Christmas tree’s got a star / a ball / a Christmas card / 

a present / a bell. 

 

Zwierzęta na farmie: 

duck, hen, horse, cat, sheep, cow, farm, river 

 

Zakres : Semestr II 
Nazwy pomieszczeń: 
kitchen, living room, bathroom, garage, bedroom, garden 

playground, dining room, classroom 

 

Nazywa obiekty na niebie: 
star,moon, sun, planet, rocket 

 

Potrafi zapytać gdzie znajduje się kolega i odpowiedzieć na to pytanie: 
Where’s Felix? Is Lucy in the …? He’s in the... 

 

Nazywa członków rodziny: 
This is my mum/ dad / brother / sister / grandma / grandpa 

 

Operuje słownictwem z zakresu Wielkanoc: 

 

Easter bunny, Easter egg, Easter chick 

It’s Easter time! 

 

Słownictwo z zakresu „ zdrowie”  
What’s the matter? 

I’ve got a headache / tummy ache / neck ache / toothache / earache 

 

Słownictwo związane z posiłkami: 
What’s for breakfast / lunch / dinner? 

cereal, toast ,ice cream, pizza, soup, bread 

 

 

 
Dopuszczający    

 

 
Uczeń: 
-zapamiętuje małą część  wprowadzanego  słownictwa 
- rozpoznaje słowa w bajkach wspomagane przez gestykulację i ruch 



Dostateczny  

 

Uczeń: 
- zapamiętuje i rozumie tylko część poznanego słownictwa; 
- z pomocą nauczyciela rozpoznaje słowa w bajkach i historyjkach, wierszykach, 

piosenkach 
- operuje nie dużą ilością prostych struktur gramatycznych. 

Dobry  Uczeń: 
- dość dobrze zapamiętuje krótkie i proste wyrazy, natomiast dłuższe przyswaja 

dłużej; 
- rozpoznaje i rozumie większość słów z bajek i historyjek, choć nie wszystkie 

potrafi użyć; 
- dość dobrze operuje niektórymi strukturami gramatycznymi. 

Bardzo dobry Uczeń: 
- zapamiętuje wprowadzone słownictwo bez większych trudności; 
- rozpoznaje i rozumie słowa z bajek i historyjek; piosenek, wierszyków 
- poprawnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi. 

Celujący  Uczeń: 
- z łatwością zapamiętuje poznane słownictwo; 
- rozpoznaje i rozumie słowa z bajek i historyjek, piosenek, wierszyków 
- bezbłędnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi. 

 

 

ROZUMIENIE ZE SLUCHU 

 

 

Zakres: 

 krótkie wypowiedzi, dialogi zawierające wyżej wymienione słownictwo i treści gramatyczne. 

 

Dopuszczający  

 

Uczeń: 
-z pomocą nauczyciela rozumie sens  niektórych słów  w tekstach  słuchanych 
-rozumie polecenia nauczyciela wspomagane ruchem 
 

Dostateczny Uczeń: 
- bardzo rzadko rozumie ogólny sens tekstów słuchanych; 
- sporadycznie wydobywa najważniejsze informacje z tekstu słuchanego; 
- rozumie polecenia nauczyciela najczęściej przy jego pomocy. 

Dobry Uczeń: 
- rozumie tylko część słuchanych tekstów; 
- wydobywa większość potrzebnych informacji z tekstu słuchanego; 
- rozumie znaczną większość poleceń wydawanych przez  nauczyciela. 

Bardzo dobry Uczeń: 
- rozumie ogólny sens różnorodnych słuchanych tekstów; 
- wydobywa znaczną większość kluczowych informacji z tekstu słuchanego; 
- rozumie polecenia nauczyciela. 

 



Celujący Uczeń: 
- rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów słuchanych; 
- rozumie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach słuchanych oraz 

informacje wykraczające poza polecenia podane w konkretnych ćwiczeniach; 
- z łatwością rozumie polecenia nauczyciela. 

 

MÓWIENIE 

 

 

Zakres: 

 opisywanie zwierząt, ludzi i przedmiotów, zwroty i wyrażenia używane do komunikacji w 

klasie. 

 

 

Dopuszczający 

 

Uczeń: 
- powtarza bezpośrednio po nauczycielu pojedyncze wyrazy 
-z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania  
 

Dostateczny  Uczeń: 
- z trudem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem; 
- z pomocą nauczyciela sporadycznie odpowiada na pytania pojedynczymi słowami 

lub stałymi zwrotami i wyrażeniami. 

Dobry  Uczeń: 
- przeważnie z powodzeniem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub 

nagraniem; 
- dość dobrze naśladuje wymowę angielską; 
- na ogół poprawnie odpowiada na pytania, używając pojedynczych słów lub stałych 

zwrotów i wyrażeń. 

Bardzo dobry  Uczeń: 
- powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem; 
- poprawnie naśladuje wymowę angielską; 
- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami. 

Celujący  Uczeń: 
- z łatwością powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem; 
- bezbłędnie naśladuje wymowę angielską; 
- bezbłędnie odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i 

wyrażeniami; 
- samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie. 

 

 

CZYTANIE 

 

Zakres: 

 krótkie wypowiedzi, dialogi zawierające wyżej wymienione słownictwo. 

 

 

Dopuszczający 

 

Uczeń: 
- z pomocą nauczyciela czyta krótkie wyrazy i polecenia 
 



Dostateczny  

 

Uczeń: 
- z trudem czyta krótkie i proste  wyrazy i teksty nawet z pomocą nauczyciela; 
- rozumie nieznaczną część powtarzanych często poleceń pisemnych. 

Dobry  Uczeń: 
- dość dobrze czyta krótkie i proste teksty; 
- rozumie większość powtarzanych często poleceń pisemnych; 
- z małą pomocą nauczyciela czyta głośno proste zdania. 

Bardzo dobry Uczeń: 
- czyta krótkie i proste teksty; 
- rozumie powtarzane często polecenia pisemne; 
- zadowalająco czyta proste zdania. 

Celujący  Uczeń: 
- znakomicie czyta krótkie i proste teksty; 
- z łatwością rozpoznaje powtarzane często polecenia pisemne; 
- bezbłędnie czyta proste zdania. 

 

PISANIE 

 

Zakres: 

 pisanie pojedynczych wyrazów oraz krótkich zdań. 

 

Dopuszczający  Uczeń: 
-z pomocą nauczyciela odwzorowuje wyrazy z tablicy 
-z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia polegające na wpisywaniu  pojedynczych 

słów 
Dostateczny 

 

Uczeń: 
- z pomocą nauczyciela przepisuje pojedyncze wyrazy z tablicy; 
- ma trudności z wstawieniem wyrazów w luki nawet na podstawie podanego wzoru. 

Dobry  Uczeń: 
- dość dobrze przepisuje pojedyncze wyrazy oraz krótkie zdania z tablicy; 
- wstawia wyrazy w luki, choć czasem zdarza się mu popełnić błąd 

Bardzo dobry Uczeń: 
- poprawnie przepisuje wyrazy oraz krótkie zdania z tablicy; 
- bezbłędnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru. 

Celujący  Uczeń: 
- bezbłędnie przepisuje wyrazy oraz proste zdania z tablicy; 
- samodzielnie wstawia wyrazy w luki w ćwiczeniach na słownictwo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


