
1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

W KLASACH I – III 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

1. Uczniowie przynoszą na każdą lekcję zeszyt ćwiczeń i podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz przybory 

szkolne. 

2. Aktywność podczas lekcji może być nagrodzona + lub -. Sześć plusów daje ocenę 5, sześć minusów daje 

ocenę 1 do dziennika. 

3. Zadania domowe w zeszycie i ćwiczeniach podlegają ocenie. 

4. Każdy moduł tematyczny kończymy testem zapowiedzianym z tygodniowym wyprzedzeniem. 

5. Uczeń może poprawić ocenę w terminie dwóch tygodni. 

6. Ocena śródroczna i roczna są ocenami opisowymi i stanowią wyznacznik wiedzy, umiejętności ucznia, 

aktywności i zaangażowania w pracę na lekcji. Ocena roczna wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez 

ucznia w toku zajęć edukacyjnych, lecz nie jest średnią arytmetyczną.  

 

Uczeń na zajęciach oceniany jest za: 

o Przygotowanie do lekcji – zadania domowe, ćwiczenia, zeszyt. 

o Aktywność w czasie zajęć. 

o Prawidłowe reagowanie na polecenia nauczyciela. 

o Znajomość słownictwa. 

o Sprawdziany ustne i pisemne. 
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o Umiejętność posługiwania się prostymi zwrotami w typowych sytuacjach. 

o Znajomość piosenek i rymowanek. 

o Rozumienie tekstu słuchanego. 

o Wykonanie projektu lub prac dodatkowych. 

 

Dostosowanie  wymagań edukacyjnych: 

Każdy uczeń, który posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysfunkcjach jest oceniany zgodnie z 

indywidualnymi zaleceniami. 

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę: 

• indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia, 

• wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków lekcyjnych, 

• aktywność na zajęciach, 

• zachowania świadczące o stosunku ucznia do nauki języka angielskiego. 
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Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego 

 dla klasy 2 na podstawie podręcznika  

Bugs Team 2 
 

System oceniania został sformułowany według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają ocenę ucznia w 

zakresie znajomości środków językowych, rozumienia wypowiedzi ustnych i pisemnych, tworzenia wypowiedzi 
ustnych i pisemnych, reagowania i przetwarzania tekstu. Kryteria obejmują cztery oceny opisowe: Uczeń w stopniu 
minimalnym opanował materiał z języka angielskiego, Uczeń częściowo opanował materiał z języka angielskiego, 

Uczeń dobrze opanował materiał z języka angielskiego oraz Uczeń bardzo dobrze opanował materiał z języka 
angielskiego. Kryteria nie uwzględniają oceny najsłabszej tj. Uczeń wymaga poprawy z języka angielskiego, a 
także oceny najwyższej – Uczeń doskonale opanował materiał z języka angielskiego. Ocenę doskonale otrzymuje 

uczeń, którego znajomość języka angielskiego wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który 

nie spełnia wymagań na ocenę w stopniu minimalnym, otrzymuje ocenę: wymaga poprawy.  

 

 

Ocena W stopniu minimalnym Częściowo Dobrze Bardzo dobrze 

 
Welcome back! 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia 
poparte gestem 

  - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia 

- wskazując wymienione przez nauczyciela 
przedmioty, zabawki, produkty spożywcze, 
zwierzęta, bohaterów podręcznika, członków 
rodziny  z podręcznika Bugs Team 1 popełnia 
dużo błędów  

 - wskazując wymienione przez nauczyciela 
przedmioty, zabawki, produkty spożywcze, 
zwierzęta, bohaterów podręcznika, członków 
rodziny  z podręcznika Bugs Team 1 często 
popełnia błędy 

 - wskazując wymienione przez nauczyciela  
przedmioty, zabawki, produkty spożywcze, 
zwierzęta, bohaterów podręcznika, członków 
rodziny  z podręcznika Bugs Team 1 na ogół robi 
to poprawnie 

 - wskazując wymienione przez nauczyciela 
przedmioty, zabawki, produkty spożywcze, 
zwierzęta, bohaterów podręcznika, członków 
rodziny  z podręcznika Bugs Team 1 robi to 
poprawnie 

-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie ich 
treść popartą obrazem, z pomocą nauczyciela 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek  

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie 
ich treść popartą obrazem, zwykle potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące treść historyjki, 
z niewielką pomocą wskazać właściwy obrazek 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich treść, 
zwykle potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
historyjek/scenek, potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać 
odpowiedni obrazek 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z trudnością umie nazwać przedmioty, zabawki, 
produkty spożywcze, zwierzęta, bohaterów 
podręcznika, członków rodziny  z podręcznika 
Bugs Team 1 popełnia dużo błędów  

 - częściowo umie nazwać przedmioty, zabawki, 
produkty spożywcze, zwierzęta, bohaterów 
podręcznika, członków rodziny  z podręcznika 
Bugs Team 1, czasami popełnia błędy 

 - umie nazwać większość przedmioty, zabawki, 
produkty spożywcze, zwierzęta, bohaterów 
podręcznika, członków rodziny  z podręcznika 
Bugs Team 1  

 - umie nazwać dni tygodnia przedmioty, 
zabawki, produkty spożywcze, zwierzęta, 
bohaterów podręcznika, członków rodziny  z 
podręcznika Bugs Team 1  
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- z pomocą nauczyciela potrafi nazwać klika dni 
tygodnia 

 - potrafi nazwać kilka  dni tygodnia  - umie nazwać większość dni tygodnia  -  umie nazwać dni tygodnia 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć, 
który dzień tygodnia lubi I like (Wednesday).  

 - z pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć, który 
dzień tygodnia lubi I like (Wednesday). 

 - zazwyczaj poprawnie potrafi powiedzieć, który 
dzień tygodnia lubi I like (Wednesday). 

 - potrafi powiedzieć, który dzień lubi I like 
(Wednesday). 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi zadać 
pytanie o samopoczucie i odpowiedzieć na nie  

 - z pomocą nauczyciela potrafi zadać pytanie 
o samopoczucie i odpowiedzieć na nie  

 -  potrafi zadać pytanie o samopoczucie i 
odpowiedzieć na nie, zwykle robi to bezbłędnie 

 - umie zadać pytanie o samopoczucie i 
odpowiedzieć na nie 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę z 
rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału  

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

- z błędami śpiewa w grupie piosenki, częściowo 
rozumie ich treść, jeżeli poparta jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, zwykle 
rozumie ich treść, ale musi być poparta 
gestem/obrazem, stara się wykonywać gesty 
ilustrujące ich treść  

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

Rozumienie 

wypowiedzi 

pisemnych 

i reagowanie 

- wskazuje pojedyncze wyrazy przeczytane przez 
nauczyciela, popełniając przy tym błędy  

 - wskazuje kilka wyrazów przeczytanych przez 
nauczyciela, czasem popełnia przy tym błędy 

 - zwykle bezbłędnie lub z niewielkimi błędami 
wskazuje przeczytane przez nauczyciela wyrazy 

 - bezbłędnie wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy dni tygodnia, popełnia przy tym błędy  

 - z pomocą nauczyciela odczytuje nazwy dni 
tygodnia, popełnia przy tym błędy 

 - z niewielkimi błędami odczytuje nazwy dni 
tygodnia 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy dni tygodnia 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy zabawek, produktów spożywczych, 
przyborów szkolnych i zwierząt, popełnia przy 
tym liczne błędy  

 - z niewielką pomocą nauczyciela odczytuje 
nazwy zabawek, produktów spożywczych, 
przyborów szkolnych i zwierząt, popełnia przy 
tym nieliczne błędy 

 - potrafi odczytać nazwy zabawek, produktów 
spożywczych, przyborów szkolnych i zwierząt, 
popełniając przy tym nieliczne błędy 

 - potrafi odczytać nazwy zabawek, produktów 
spożywczych, przyborów szkolnych i zwierząt 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytać proste 
struktury z rozdziału,  ale sprawia mu to 
trudność, zwykle nie rozumie ich znaczenia 
What’s your name? I’m (Annie the Ant). How are 
you? I’m fine, thanks.  

 - z pomocą nauczyciela odczytuje proste 
struktury z rozdziału,  popełniając przy tym 
nieliczne błędy, czasem nie rozumie ich 
znaczenia What’s your name? I’m (Annie the 
Ant). How are you? I’m fine, thanks. 

 - odczytuje proste struktury z rozdziału,  
popełniając przy tym nieliczne błędy, zwykle 
rozumie ich znaczenie What’s your name? I’m 
(Annie the Ant). How are you? I’m fine, thanks. 

 - z łatwością odczytuje proste struktury z 
rozdziału,  rozumie ich znaczenie What’s your 
name? I’m (Annie the Ant). How are you? I’m 
fine, thanks. 

Tworzenie 

wypowiedzi 

pisemnych 

i reagowanie 

- z dużą pomocą nauczyciela uzupełnia luki 
wyrazowe w zdaniach, popełnia przy tym błędy  

 - z pomocą nauczyciela uzupełnia luki wyrazowe 
w zdaniach 

 - potrafi uzupełnić luki wyrazowe w zdaniach, 
czasem popełnia małoistotne błędy 

 - bezbłędnie uzupełnia luki wyrazowe w 
zdaniach 

- potrafi zapisać nazwy kilku  zabawek, 
produktów spożywczych, przyborów szkolnych i 
zwierząt pod wskazanym przez nauczyciela 
obrazkiem, popełnia przy tym błędy  

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać część 
nazw zabawek, produktów spożywczych, 
przyborów szkolnych i zwierząt pod 
odpowiednim obrazkiem, popełnia przy tym 
błędy 

 - potrafi zapisać nazwy zabawek, produktów 
spożywczych, przyborów szkolnych i zwierząt 
pod odpowiednim obrazkiem, popełnia przy tym 
mało znaczące błędy 

 - potrafi zapisać nazwy zabawek, produktów 
spożywczych, przyborów szkolnych i zwierząt 
pod odpowiednim obrazkiem 

- potrafi zapisać nazwy niektórych dni tygodnia 
we wskazanej przez nauczyciela kolejności, 
popełnia przy tym błędy  

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać nazwy 
części dni tygodnia w odpowiedniej kolejności, 
popełnia przy tym błędy 

 - potrafi zapisać nazwy dni tygodnia w 
odpowiedniej kolejności, popełniając przy tym 
mało znaczące błędy 

 - potrafi zapisać nazwy dni tygodnia w 
odpowiedniej kolejności 

- z dużą pomocą nauczyciela zapisuje zdanie 
określające lubiany dzień tygodnia, popełnia 
przy tym błędy I like (Saturday).  

 - z pomocą nauczyciela zapisuje zdanie 
określające lubiany dzień tygodnia, czasem 
popełnia przy tym błędy I like (Saturday). 

 - zazwyczaj bezbłędnie zapisuje zdanie 
określające lubiany dzień tygodnia I like 
(Saturday). 

 - bezbłędnie zapisuje zdanie określające 
lubiany dzień tygodnia I like (Saturday). 
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Ocena Wymaga poprawy Częściowo Dobrze Bardzo dobrze 

 
Unit 1 Mr Beetle’s new clothes 

Rozumienie 

wypowiedzi 

ustnych 

i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia 
poparte gestem  

 - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia 

- wskazuje nieliczne wymienione przez 
nauczyciela ubrania, pory roku, typy pogody  

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela ubrań, pory roku, typy pogody 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela ubrania, pory roku, typy 
pogody 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez 
nauczyciela ubrania, pory roku, typy pogody 

- wskazuje nielicznie wymienione przez 
nauczyciela liczebniki od 1 do 20 

 - wskazuje niektóre wymienione przez 
nauczyciela liczebniki od 1 do 20 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela liczebniki od 1 do 20 

 - bezbłędnie wskazuje  wymienione przez 
nauczyciela liczebniki od 1 do 20 

-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie ich 
treść popartą obrazem, z pomocą nauczyciela 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek  

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie 
ich treść popartą obrazem, zwykle potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące treść historyjki, 
z niewielką pomocą wskazać właściwy obrazek 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich treść, 
zwykle potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
historyjek/scenek, potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać odpowiedni 
obrazek 

Tworzenie 

wypowiedzi 

ustnych 
i reagowanie 

- z pomocą nauczyciela nazywa kilka ubrań, pór 
roku i typów pogody  

 - nazywa część ubrań, pór roku i typów pogody  - nazywa większość ubrań, pór roku i typów 
pogody 

 - bezbłędnie nazywa ubrania, pory roku i typy 
pogody 

- z dużą pomocą nauczyciela mówi całym 
zdaniem w co jest ubrany I’m wearing (a coat)., 
popełnia przy tym błędy  

 - z niewielką pomocą nauczyciela potrafi całym 
zdaniem powiedzieć w co jest ubrany I’m 
wearing (a coat). 

 - z niewielkimi błędami potrafi całym zdaniem 
powiedzieć w co jest ubrany I’m wearing (a 
coat). 

 - potrafi całym zdaniem powiedzieć w co jest 
ubrany I’m wearing (a coat). 

- z dużą pomocą nauczyciela mówi jaka jest 
pogoda i pora roku It’s sunny. It’s summer., 
popełnia przy tym błędy  

 - z pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć jaka 
jest pogoda i pora roku It’s sunny. It’s summer., 
czasem popełnia błędy 

 - potrafi powiedzieć jaka jest pogoda i pora roku 
It’s sunny. It’s summer, sporadycznie popełnia 
przy tym błędy 

 - potrafi powiedzieć jaka jest pogoda i pora roku 
It’s sunny. It’s summer. 

- z dużą pomocą nauczyciela mówi jaką porę 
roku lubi/nie lubi , popełnia przy tym błędy 
I like/don’t like (summer).  

 - z niewielką pomocą nauczyciela potrafi 
powiedzieć jaką porę roku lubi/nie lubi, czasem 
popełnia błędy  I like/don’t like (summer). 

 - potrafi powiedzieć jaką porę roku lubi/nie lubi  
I like/don’t like (summer). 

 - potrafi powiedzieć jaką porę roku lubi/nie lubi  
I like/don’t like (summer). 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę z rozdziału 

- z błędami śpiewa w grupie piosenki, częściowo 
rozumie ich treść, jeżeli poparta jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie i 
samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, zwykle 
rozumie ich treść, ale musi być poparta 
gestem/obrazem, stara się wykonywać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

Rozumienie 

wypowiedzi 

pisemnych 
i reagowanie 

 

 

 

- wskazuje pojedyncze wyrazy przeczytane przez 
nauczyciela, popełniając przy tym błędy  

 - wskazuje kilka wyrazów przeczytanych przez 
nauczyciela, czasem popełnia przy tym błędy 

 - zwykle bezbłędnie lub z niewielkimi błędami 
wskazuje przeczytane przez nauczyciela wyrazy 

 - bezbłędnie wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

- łączy nieliczne wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami z pomocą nauczyciela 

 - łączy niektóre wyraz z odpowiednimi 
ilustracjami 

 - łączy wyrazy odpowiednimi ilustracjami, 
sporadycznie popełnia błędy 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy ubrań i pór roku, popełnia przy tym liczne 
błędy  

 - z pomocą nauczyciela odczytuje nazwy ubrań i 
pór roku, popełnia przy tym błędy 

 - z niewielkimi błędami odczytuje nazwy ubrań i 
pór roku 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy ubrań i pór roku 
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- z pomocą nauczyciela próbuje odczytać proste 
struktury z rozdziału, ale sprawia mu to 
trudność, zwykle nie rozumie ich znaczenia, 
próbuje połączyć je z odpowiednim obrazkiem, 
ale popełnia przy tym błędy I’m wearing (a cap)./ 
I like/don’t like (winter)./ It’s (cloudy).  

 - 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). 

 - odczytuje proste struktury z rozdziału, 
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). 

 - 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). 

Tworzenie 
wypowiedzi 

pisemnych 

i reagowanie 

- z dużą pomocą nauczyciela uzupełnia luki 
wyrazowe w zdaniach, popełnia przy tym błędy  

 - z pomocą nauczyciela uzupełnia luki wyrazowe 
w zdaniach, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi uzupełnić luki wyrazowe w zdaniach, 
czasem popełnia małoistotne błędy 

 - bezbłędnie uzupełnia luki wyrazowe w 
zdaniach 

- potrafi zapisać nazwy kilku ubrań i pór roku pod 
wskazanym przez nauczyciela obrazkiem, 
popełnia przy tym błędy  

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać nazwy 
części ubrań i pór roku pod odpowiednim 
obrazkiem, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi zapisać nazwy ubrań i pór roku, 
popełniając przy tym mało znaczące błędy 

 - potrafi zapisać nazwy ubrań i pór roku pod 
odpowiednim obrazkiem 

- z dużą pomocą nauczyciela opisuje ubiór, 
popełnia przy tym błędy I’m wearing (a jumper) 
and (trousers).  

 - z pomocą nauczyciela opisuje ubiór, czasem 
popełnia przy tym błędy I’m wearing (a jumper) 
and (trousers). 

 - zazwyczaj bezbłędnie opisuje ubiór I’m 
wearing (a jumper) and (trousers). 

 - bezbłędnie opisuje ubiór I’m wearing (a 
jumper) and (trousers). 

Ocena Wymaga poprawy Częściowo Dobrze Bardzo dobrze 

 
Unit 2 The moon is in the river 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia 
poparte gestem 

 - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia 

-wskazuje pojedyncze wymienione przez 
nauczyciela zwierzęta i ich potomstwa, a także 
produkty od nich pochodzące  

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela zwierząt i ich potomstwa, a także 
produkty od nich pochodzące 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela zwierzęta i ich potomstwa, a 
także produkty od nich pochodzące 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez 
nauczyciela zwierzęta i ich potomstwa, a także 
produkty od nich pochodzące 

-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie ich 
treść popartą obrazem, z pomocą nauczyciela 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek  

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie 
ich treść popartą obrazem, zwykle potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące treść historyjki, 
z niewielką pomocą wskazać właściwy obrazek 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich treść, 
zwykle potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
historyjek/scenek, potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać odpowiedni 
obrazek 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z pomocą nauczyciela nazywa kilka  zwierząt i 
ich potomstwa, a także produktów od nich 
pochodzących  

 - nazywa część zwierząt i ich potomstwa, a także 
produktów od nich pochodzących 

 - nazywa większość zwierząt i ich potomstwa, a 
także produktów od nich pochodzących 

 - bezbłędnie nazywa zwierzęta i ich potomstwa, 
a także produkty od nich pochodzące 

- z dużą pomocą nauczyciela prosi o dołączenie 
do kogoś i wyrazić zgodę., popełnia przy tym 
błędy Can I come with you? Yes, of course  

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
potrafi poprosić o dołączenie do kogoś i wyrazić 
zgodę Can I come with you? Yes, of course. 

 - z niewielkimi błędami potrafi poprosić o 
dołączenie do kogoś i wyrazić zgodę Can I come 
with you? Yes, of course. 

 - potrafi poprosić o dołączenie do kogoś i 
wyrazić zgodę Can I come with you? Yes, of 
course. 

- z dużą pomocą nauczyciela pyta o to, dokąd się 
idzie i udzielić odpowiedzi., popełnia przy tym 
błędy Where are you going? I’mgoing to get a 
boat  

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
potrafi zapytać o to, dokąd się idzie i udzielić 
odpowiedzi Where are you going? I’mgoing to 
get a boat. 

 - z niewielkimi błędami potrafi zapytać o to, 
dokąd się idzie i udzielić odpowiedzi Where are 
you going? I’mgoing to get a boat. 

 - potrafi zapytać o to, dokąd się idzie i udzielić 
odpowiedzi 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 pomocą nauczyciela formułuje zdania, 
czasem popełnia błędy We get (eggs)from 
(hens). The (cow)’s got a (calf). 

 - z niewielkimi błędami formułuje zdania We get 
(eggs)from (hens). The (cow)’s got a (calf). 

 - formułuje zdania We get (eggs)from (hens). 
The (cow)’s got a (calf). 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę z rozdziału 
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- z błędami śpiewa w grupie piosenki, częściowo 
rozumie ich treść, jeżeli poparta jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, zwykle 
rozumie ich treść, ale musi być poparta 
gestem/obrazem, stara się wykonywać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- wskazuje pojedyncze wyrazy przeczytane przez 
nauczyciela, popełniając przy tym błędy  

 - wskazuje kilka wyrazów przeczytanych przez 
nauczyciela, czasem popełnia przy tym błędy 

 - zwykle bezbłędnie lub z niewielkimi błędami 
wskazuje przeczytane przez nauczyciela wyrazy 

 - bezbłędnie wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

- łączy nieliczne wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami z pomocą nauczyciela  

 - łączy niektóre wyraz z odpowiednimi 
ilustracjami 

 - łączy wyrazy odpowiednimi ilustracjami, 
sporadycznie popełnia błędy 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy zwierząt, ich potomstwa oraz produktów 
od nich pochodzących, popełnia przy tym liczne 
błędy  

 - z pomocą nauczyciela odczytuje nazwy 
zwierząt, ich potomstwa oraz produktów od 
nich pochodzących, popełnia przy tym błędy 

 - z niewielkimi błędami odczytuje nazwy 
zwierząt, ich potomstwa oraz produktów od 
nich pochodzących 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy zwierząt, ich 
potomstwa oraz produktów od nich 
pochodzących 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytać proste 
struktury z rozdziału, ale sprawia mu to 
trudność, 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 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). 

 - 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). 

 - 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). 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- z dużą pomocą nauczyciela uzupełnia luki 
wyrazowe w zdaniach, popełnia przy tym błędy  

 - z pomocą nauczyciela potrafi uzupełnić luki 
wyrazowe w zdaniach, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi uzupełnić luki wyrazowe w zdaniach, 
czasem popełnia małoistotne błędy 

 - bezbłędnie uzupełnia luki wyrazowe w 
zdaniach 

- potrafi zapisać nazwy kilku zwierząt i ich 
potomstwa pod wskazanym przez nauczyciela 
obrazkiem, popełnia przy tym błędy  

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać nazwy 
części zwierzą i ich potomstwa pod 
odpowiednim obrazkiem, popełnia przy tym 
błędy 

 - potrafi zapisać nazwy zwierząt i ich 
potomstwa, popełniając przy tym mało znaczące 
błędy 

 - potrafi zapisać nazwy zwierząt i ich potomstwa 
pod odpowiednim obrazkiem 

- 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) 
. 

 - 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). 

 - zazwyczaj bezbłędnie opisuje jakie ma zwierzę i 
jakie produkty od niego uzyskujemy I’ve got a 
(duck). We get (eggs) from (ducks). 

 - bezbłędnie opisuje jakie ma zwierzę i jakie 
produkty od niego uzyskujemy I’ve got a (duck). 
We get (eggs) from (ducks). 

Ocena Wymaga poprawy Częściowo Dobrze Bardzo dobrze 

 
Unit 3 Ant and Grasshopper 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia 
poparte gestem 

 - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia 

- wskazuje pojedyncze wymienione przez 
nauczyciela pomieszczenia w domu i elementy 
wyposażenia 

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela pomieszczenia w domu i elementy 
wyposażenia 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela pomieszczenia w domu i 
elementy wyposażenia 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez 
nauczyciela pomieszczenia w domu i elementy 
wyposażenia 
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- z dużą pomocą nauczyciela wskazuje 
odpowiednie położenie przedmiotów, popełnia 
przy tym błędy 

 - z pomocą nauczyciela wskazuje odpowiednie 
położenie przedmiotów, czasem popełnia przy 
tym błędy 

 - wskazuje odpowiednie położenie przedmiotów, 
sporadycznie popełnia przy tym błędy 

 - z łatwością wskazuje odpowiednie położenie 
przedmiotów 

-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie ich 
treść popartą obrazem, z pomocą nauczyciela 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek  

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie 
ich treść popartą obrazem, zwykle potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące treść historyjki, 
z niewielką pomocą wskazać właściwy obrazek 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich treść, 
zwykle potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
historyjek/scenek, potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać 
odpowiedni obrazek 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z pomocą nauczyciela nazywa kilka 
pomieszczeń w domu i elementów wyposażenia  

 - nazywa część pomieszczeń w domu i 
elementów wyposażenia 

 - nazywa większość pomieszczeń w domu i 
elementów wyposażenia 

 - bezbłędnie nazywa pomieszczenia w domu i 
elementy wyposażenia 

- z dużą pomocą nauczyciela opisuje miejsca 
położenia przedmiotów, popełnia przy tym błędy 
It’s (on) the (shelf).  

 - z pomocą nauczyciela opisuje miejsca 
położenia przedmiotów, czasem popełnia przy 
tym błędy It’s (on) the (shelf). 

 - opisuje miejsca położenia przedmiotów, 
sporadycznie popełnia przy tym błędy It’s (on) 
the (shelf). 

 - opisuje miejsca położenia przedmiotów It’s 
(on) the (shelf). 

- z dużą pomocą nauczyciela pyta, czy coś gdzieś 
się znajduje i udzielić odpowiedzi, popełnia przy 
tym błędy Is there a (fridge) in the (dining 
room)? Yes, there is./No, there isn’t.  

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
pyta, czy coś gdzieś się znajduje i udzielić 
odpowiedzi Is there a (fridge) in the (dining 
room)? Yes, there is./No, there isn’t. 

 - z niewielkimi błędami potrafi zapytać, czy coś 
gdzieś się znajduje i udzielić odpowiedzi Is there 
a (fridge) in the (dining room)? Yes, there is./No, 
there isn’t. 

 - zapytać, czy coś gdzieś się znajduje i udzielić 
odpowiedzi Is there a (fridge) in the (dining 
room)? Yes, there is./No, there isn’t. 

- z dużą pomocą nauczyciela mówi, w jakim 
pomieszczeniu znajdują się elementy 
wyposażenia , popełnia przy tym błędy There’s 
a (fridge) in the (kitchen).  

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
potrafi powiedzieć, w jakim pomieszczeniu 
znajdują się elementy wyposażenia There’s a 
(fridge) in the (kitchen). 

 - z niewielkimi błędami potrafi powiedzieć, w 
jakim pomieszczeniu znajdują się elementy 
wyposażenia There’s a (fridge) in the (kitchen). 

 - potrafi powiedzieć, w jakim pomieszczeniu 
znajdują się elementy wyposażenia There’s a 
(fridge) in the (kitchen). 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę z 
rozdziału 

- z błędami śpiewa w grupie piosenki, częściowo 
rozumie ich treść, jeżeli poparta jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, zwykle 
rozumie ich treść, ale musi być poparta 
gestem/obrazem, stara się wykonywać gesty 
ilustrujące ich treść  

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- wskazuje pojedyncze wyrazy przeczytane przez 
nauczyciela, popełniając przy tym błędy  

 - wskazuje kilka wyrazów przeczytanych przez 
nauczyciela, czasem popełnia przy tym błędy 

 - zwykle bezbłędnie lub z niewielkimi błędami 
wskazuje przeczytane przez nauczyciela wyrazy 

 - bezbłędnie wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

- łączy nieliczne wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami z pomocą nauczyciela  

 - łączy niektóre wyraz z odpowiednimi 
ilustracjami 

 - łączy wyrazy odpowiednimi ilustracjami, 
sporadycznie popełnia błędy 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy pomieszczeń w domu i elementów 

wyposażenia, popełnia przy tym liczne błędy  

 - z pomocą nauczyciela odczytuje nazwy 
pomieszczeń w domu i elementów wyposażenia, 

popełnia przy tym błędy 

 - z niewielkimi błędami odczytuje nazwy 
pomieszczeń w domu i elementów wyposażenia 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy pomieszczeń w 
domu i elementów wyposażenia 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytać proste 
struktury z rozdziału, ale sprawia mu to trudność, 
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 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). 

 - odczytuje proste struktury z rozdziału, 
popełniając przy tym nieliczne 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). 

 - 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). 
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Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi uzupełnić 
luki wyrazowe w zdaniach, popełnia przy tym 
błędy  

 - z pomocą nauczyciela potrafi uzupełnić luki 
wyrazowe w zdaniach, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi uzupełnić luki wyrazowe w zdaniach, 
czasem popełnia małoistotne błędy 

 - bezbłędnie uzupełnia luki wyrazowe w 
zdaniach 

- potrafi zapisać nazwy kilku pomieszczeń w 
domu i elementów wyposażenia pod wskazanym 
przez nauczyciela obrazkiem, popełnia przy tym 
błędy  

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać nazwy 
części pomieszczeń w domu i elementów 
wyposażenia pod odpowiednim obrazkiem, 
popełnia przy tym błędy 

 - potrafi zapisać nazwy pomieszczeń w domu 
i elementów wyposażenia, popełniając przy tym 
mało znaczące błędy 

 - potrafi zapisać nazwy pomieszczeń w domu 
i elementów wyposażenia pod odpowiednim 
obrazkiem 

- 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  

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać krótką 
odpowiedź na pytanie o to, czy coś gdzieś się 
znajduje, czasem popełnia błędy Yes, there 
is./No, there isn’t. 

 - potrafi zapisać krótką odpowiedź na pytanie o 
to, czy coś gdzieś się znajduje, zwykle robi to 
poprawnie Yes, there is./No, there isn’t.. 

 - potrafi bezbłędnie zapisać krótką odpowiedź 
na pytanie o to, czy coś gdzieś się znajduje Yes, 
there is./No, there isn’t., 

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

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

 - opisuje wygląd pomieszczeń, popełnia mało 
znaczące błędy There is a (bed) in the (bedroom). 

 - z łatwością opisuje wygląd pomieszczeń There 
is a (bed) in the (bedroom). 

Ocena Wymaga poprawy Częściowo Dobrze Bardzo dobrze 

 
Unit 4 Crocodile tears 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia poparte 
gestem  

 - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia 

-wskazuje pojedyncze wymienione przez 
nauczyciela części ciała i dolegliwości z nimi 
związane, a także rodzaje samopoczucia i gry 
podwórkowe  

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela części ciała i dolegliwości z nimi 
związanych, a także rodzajów samopoczucia i 
gier podwórkowych 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela części ciała i dolegliwości z 
nimi związane, a także rodzaje samopoczucia i 
gry podwórkowe 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez 
nauczyciela części ciała i dolegliwości z nimi 
związane, a także rodzaje samopoczucia i gry 
podwórkowe 

-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie ich 
treść popartą obrazem, z pomocą nauczyciela 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek  

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie 
ich treść popartą obrazem, zwykle potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące treść historyjki, 
z niewielką pomocą wskazać właściwy obrazek 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich treść, 
zwykle potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
historyjek/scenek, potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać 
odpowiedni obrazek 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z pomocą nauczyciela nazywa kilka  części ciała 
i dolegliwości z nimi związanych, a także 
rodzajów samopoczucia i gier podwórkowych  

 - nazywa część części ciała i dolegliwości z nimi 
związanych, a także rodzajów samopoczucia i 
gier podwórkowych 

 - nazywa większość części ciała i dolegliwości z 
nimi związanych, a także rodzajów 
samopoczucia i gier podwórkowych 

 - bezbłędnie nazywa części ciała i dolegliwości z 
nimi związane, a także rodzaje 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 pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
potrafi zapytać o powód złego samopoczucia i 
opisać dolegliwości What’s the matter? I’ve got 
(a backache)./ I’m (hot). 

 - z niewielkimi błędami potrafi zapytać o powód 
złego samopoczucia i opisać dolegliwości What’s 
the matter? I’ve got (a backache)./ I’m (hot). 

 - potrafi zapytać o powód złego samopoczucia i 
opisać dolegliwości What’s the matter? I’ve got 
(a backache)./ I’m (hot). 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi udzielić rady, 
popełnia przy tym błędy Have some water./Put 
on your shorts.,  

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
potrafi udzielić rady Have some water./Put on 
your shorts. 

 - z niewielkimi błędami potrafi udzielić rady Have 
some water./Put on your shorts. 

 - z łatwością potrafi udzielić rady 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 pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
potrafi powiedzieć o swojej ulubionej grze My 
favourite game is (hopscotch). 

 - z niewielkimi błędami potrafi powiedzieć o 
swojej ulubionej grze My favourite game is 
(hopscotch). 

 - potrafi powiedzieć o swojej ulubionej grze My 
favourite game is (hopscotch). 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału  

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę z 
rozdziału 
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- z błędami śpiewa w grupie piosenki, częściowo 
rozumie ich treść, jeżeli poparta jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, zwykle 
rozumie ich treść, ale musi być poparta 
gestem/obrazem, stara się wykonywać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- wskazuje pojedyncze wyrazy przeczytane przez 
nauczyciela, popełniając przy tym błędy  

 - wskazuje kilka wyrazów przeczytanych przez 
nauczyciela, czasem popełnia przy tym błędy 

 - zwykle bezbłędnie lub z niewielkimi błędami 
wskazuje przeczytane przez nauczyciela wyrazy 

 - bezbłędnie wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

- łączy nieliczne wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami z pomocą nauczyciela  

 - łączy niektóre wyraz z odpowiednimi 
ilustracjami 

 - łączy wyrazy odpowiednimi ilustracjami, 
sporadycznie popełnia błędy 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy części ciała i dolegliwości z nimi 
związanych, a także rodzajów samopoczucia i 
gier podwórkowych, popełnia przy tym liczne 
błędy  

 - z pomocą nauczyciela odczytuje nazwy części 
ciała i dolegliwości z nimi związane, a także 
rodzaje samopoczucia i gier podwórkowych, 
popełnia przy tym błędy 

 - z niewielkimi błędami odczytuje części ciała 
i dolegliwości z nimi związane, a także rodzaje 
samopoczucia i gier podwórkowych 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy części ciała 
i dolegliwości z nimi związane, a także rodzaje 
samopoczucia i gier podwórkowych 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytać proste 
struktury z rozdziału, ale sprawia mu to trudność, 
zwykle nie rozumie ich 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 pomocą nauczyciela odczytuje proste 
struktury z rozdziału, popełniając przy tym 
nieliczne błędy, czasem nie rozumie ich 
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). 

 - 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). 

 - 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). 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- z dużą pomocą nauczyciela uzupełnia luki 
wyrazowe w zdaniach, popełnia przy tym błędy  

 - z pomocą nauczyciela potrafi uzupełnić luki 
wyrazowe w zdaniach, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi uzupełnić luki wyrazowe w zdaniach, 
czasem popełnia małoistotne błędy 

 - bezbłędnie uzupełnia luki wyrazowe w 
zdaniach 

- potrafi zapisać nazwy kilku części ciała 
i dolegliwości z nimi związane, a także rodzaje 
samopoczucia pod wskazanym przez nauczyciela 
obrazkiem, popełnia przy tym błędy  

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać część 
nazw części ciała i dolegliwości z nimi 
związanych, a także rodzajów samopoczucia pod 
odpowiednim obrazkiem, popełnia przy tym 
błędy 

 - potrafi zapisać nazwy części ciała i dolegliwości 
z nimi związane, a także rodzaje samopoczucia, 
popełniając przy tym mało znaczące błędy 

 - potrafi zapisać nazwy części ciała 
i dolegliwości z nimi związane, a także rodzaje 
samopoczucia pod odpowiednim obrazkiem 

- z dużą pomocą nauczyciela opisuje swoją 
ulubioną grę, popełnia przy tym błędy My 
favourite game is (hide and seek).  

 - z pomocą nauczyciela opisuje swoją ulubioną 
grę, czasem popełnia przy tym błędy My 
favourite game is (hide and seek). 

 - zazwyczaj bezbłędnie opisuje swoją ulubioną 
grę My favourite game is (hide and seek). 

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

Ocena Wymaga poprawy Częściowo Dobrze Bardzo dobrze 

 
Unit 5 The wild wasps 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia poparte 
gestem  

 - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia 

-wskazuje pojedyncze wymienione przez 
nauczyciela potrawy i posiłki  

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela potraw i posiłków 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela potrawy i posiłki 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez 
nauczyciela potrawy i posiłki 
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-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie ich 
treść popartą obrazem, z pomocą nauczyciela 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek  

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie 
ich treść popartą obrazem, zwykle potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące treść historyjki, 
z niewielką pomocą wskazać właściwy obrazek 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich treść, 
zwykle potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
historyjek/scenek, potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać 
odpowiedni obrazek 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z pomocą nauczyciela nazywa kilka potraw i 
posiłków 

 - nazywa część potraw i posiłków  - nazywa większość potraw i posiłków  - bezbłędnie nazywa potrawy i posiłki 

- 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 pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
potrafi wyrazić upodobanie, zapytać o nie i 
odpowiedzieć na pytanie I like/don’t like (pizza), 
Do you like (pizza)? Yes, I do./No, I don’t. 

 - z niewielkimi błędami potrafi wyrazić 
upodobanie, zapytać o nie i odpowiedzieć na 
pytanie I like/don’t like (pizza), Do you like 
(pizza)? Yes, I do./No, I don’t. 

 - potrafi wyrazić upodobanie, zapytać o nie 
i odpowiedzieć na pytanie 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,  popełnia przy tym 
błędy Can I have some soup, please? Yes, of 
course.  

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
potrafi poprosić o różne potrawy i udzielić 
odpowiedzi Can I have some soup, please? Yes, 
of course. 

 - z niewielkimi błędami potrafi poprosić o różne 
potrawy i udzielić odpowiedzi Can I have some 
soup, please? Yes, of course. 

 - poprosić o różne potrawy i udzielić 
odpowiedzi 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 pomocą nauczyciela potrafi opisać, co je na 
dany posiłek, czasem popełnia błędy I eat (eggs) 
for (breakfast) 

 - z niewielkimi błędami potrafi opisać, co je na 
dany posiłek I eat (eggs) for (breakfast). 

 - potrafi opisać, co je na dany posiłek 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 pomocą nauczyciela potrafi opisać swój 
ulubiony posiłek i danie, czasem popełnia błędy 
My favourite mea lis (lunch). I love (chicken). 

 - z niewielkimi błędami potrafi opisać swój 
ulubiony posiłek i danie My favourite mea lis 
(lunch). I love (chicken)., 

 - potrafi opisać swój ulubiony posiłek i danie 
My favourite mea lis (lunch). I love (chicken)., 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę z 
rozdziału 

- z błędami śpiewa w grupie piosenki, częściowo 
rozumie ich treść, jeżeli poparta jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, zwykle 
rozumie ich treść, ale musi być poparta 
gestem/obrazem, stara się wykonywać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- wskazuje pojedyncze wyrazy przeczytane przez 
nauczyciela, popełniając przy tym błędy  

 - wskazuje kilka wyrazów przeczytanych przez 
nauczyciela, czasem popełnia przy tym błędy 

 - zwykle bezbłędnie lub z niewielkimi błędami 
wskazuje przeczytane przez nauczyciela wyrazy 

 - bezbłędnie wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

- łączy nieliczne wyrazy z odpowiednimi 

ilustracjami z pomocą nauczyciela  

 - łączy niektóre wyraz z odpowiednimi 

ilustracjami 

 - łączy wyrazy odpowiednimi ilustracjami, 

sporadycznie popełnia błędy 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi 

ilustracjami 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy posiłków i dań, popełnia przy tym liczne 
błędy  

 - z pomocą nauczyciela odczytuje nazwy 
posiłków i dań, czasem popełnia przy tym błędy 

 - z niewielkimi błędami odczytuje nazwy 
posiłków i dań 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy posiłków i dań 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytać proste 
struktury z rozdziału, ale sprawia mu to 
trudność, 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 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). 

 - odczytuje proste struktury z 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). 

 - 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). 
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Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi uzupełnić 
luki wyrazowe w zdaniach, popełnia przy tym 
błędy  

 - z pomocą nauczyciela potrafi uzupełnić luki 
wyrazowe w zdaniach, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi uzupełnić luki wyrazowe w zdaniach, 
czasem popełnia małoistotne błędy 

 - bezbłędnie uzupełnia luki wyrazowe w 
zdaniach 

- potrafi zapisać nazwy kilku  potraw i posiłków 
pod wskazanym przez nauczyciela obrazkiem, 
popełnia przy tym błędy  

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać nazwy 
części  potraw i posiłków pod odpowiednim 
obrazkiem, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi zapisać nazwy potraw i posiłków, 
popełniając przy tym mało znaczące błędy 

 - potrafi zapisać nazwy potraw i posiłków pod 
odpowiednim obrazkiem 

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

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

 - zazwyczaj bezbłędnie potrafi zapisać prośbę o 
różne potrawy Can I have some (soup), please? 

 - bezbłędnie potrafi zapisać prośbę o różne 
potrawy Can I have some (soup), please? 

Ocena Wymaga poprawy Częściowo Dobrze Bardzo dobrze 

 
Unit 6 Holiday surprise 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia 
poparte gestem  

 - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia 

-wskazuje pojedyncze wymienione przez 
nauczyciela miejskie atrakcje i aktywności 
fizyczne  

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela miejskie atrakcje i aktywności 
fizyczne 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela miejskie atrakcje i aktywności 
fizyczne 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez 
nauczyciela miejskie atrakcje i aktywności 
fizyczne 

-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie ich 
treść popartą obrazem, z pomocą nauczyciela 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek  

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie 
ich treść popartą obrazem, zwykle potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące treść historyjki, 
z niewielką pomocą wskazać właściwy obrazek 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich treść, 
zwykle potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
historyjek/scenek, potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać 
odpowiedni obrazek 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z pomocą nauczyciela nazywa kilka  miejskich 
atrakcji i aktywności fizycznych  

 - nazywa część miejskich atrakcji i aktywności 
fizycznych 

 - nazywa większość miejskich atrakcji i 
aktywności fizycznych 

 - bezbłędnie nazywa miejskie atrakcje i 
aktywności fizyczne 

- z dużą pomocą nauczyciela pyta, czy ma się 
ochotę gdzieś pójść i udziela odpowiedzi., 
popełnia przy tym błędy Do you want to go to 
the (cinema)? Yes, I do./No, I don’t  

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
potrafi zapytać, czy ma się ochotę gdzieś pójść i 
udziela odpowiedzi Do you want to go to the 
(cinema)? Yes, I do./No, I don’t. 

 - z niewielkimi błędami potrafi zapytać, czy ma 
się ochotę gdzieś pójść i udziela odpowiedzi Do 
you want to go to the (cinema)? Yes, I do./No, I 
don’t. 

 - potrafi zapytać, czy ma się ochotę gdzieś 
pójść i udziela odpowiedzi 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 pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
potrafi opisać, gdzie wykonuje się aktywności 
fizyczne I (ride a bike) in the (park). 

 - z niewielkimi błędami potrafi opisać, gdzie 
wykonuje się aktywności fizyczne I (ride a bike) 
in the (park). 

 - potrafi opisać, gdzie wykonuje się aktywności 
fizyczne I (ride a bike) in the (park). 

- z dużą pomocą nauczyciela mówi, dokąd 
chce/nie chce pójść, popełnia przy tym błędy I 
(don’t) want to go to the (park).  

 - z pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć, 
dokąd chce/nie chce pójść I (don’t) want to go to 
the (park)., czasem popełnia błędy 

 - z niewielkimi błędami potrafi powiedzieć, 
dokąd chce/nie chce pójść I (don’t) want to go to 
the (park). 

 - potrafi powiedzieć, dokąd chce/nie chce pójść 
I (don’t) want to go to the (park) 

- z dużą pomocą nauczyciela mówi co potrafi, a 
czego nie potrafi robić,  popełnia przy tym błędy 
I can/can’t (swim).  

 - z pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć co 
potrafi, a czego nie potrafi robić czasem 
popełnia błędy I can/can’t (swim). 

 - zwykle bezbłędnie potrafi powiedzieć co 
potrafi, a czego nie potrafi robić I can/can’t 
(swim). 

 - potrafi powiedzieć co potrafi, a czego nie 
potrafi robić I can/can’t (swim). 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę z 
rozdziału 

- z błędami śpiewa w grupie piosenki, częściowo 
rozumie ich treść, jeżeli poparta jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 
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- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, zwykle 
rozumie ich treść, ale musi być poparta 
gestem/obrazem, stara się wykonywać gesty 
ilustrujące ich treść  

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- wskazuje pojedyncze wyrazy przeczytane przez 
nauczyciela, popełniając przy tym błędy  

 - wskazuje kilka wyrazów przeczytanych przez 
nauczyciela, czasem popełnia przy tym błędy 

 - zwykle bezbłędnie lub z niewielkimi błędami 
wskazuje przeczytane przez nauczyciela wyrazy 

 - bezbłędnie wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

- łączy nieliczne wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami z pomocą nauczyciela  

 - łączy niektóre wyraz z odpowiednimi 
ilustracjami 

 - łączy wyrazy odpowiednimi ilustracjami, 
sporadycznie popełnia błędy 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy miejskich atrakcji i aktywności fizycznych, 
popełnia przy tym liczne błędy  

 - z pomocą nauczyciela odczytuje nazwy 
miejskich atrakcji i aktywności fizycznych, 
popełnia przy tym błędy 

 - z niewielkimi błędami odczytuje nazwy 
miejskich atrakcji i aktywności fizycznych 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy miejskich atrakcji 
i aktywności fizycznych 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytać proste 
struktury z rozdziału, ale sprawia mu to 
trudność, 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 (swimming pool). 
I can/can’t (swim).  

 - 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 
(swimming pool). I can/can’t (swim). 

 - 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). 

 - 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). 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- z dużą pomocą nauczyciela uzupełnia luki 
wyrazowe w zdaniach, popełnia przy tym błędy  

 - z pomocą nauczyciela potrafi uzupełnić luki 
wyrazowe w zdaniach, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi uzupełnić luki wyrazowe w zdaniach, 
czasem popełnia małoistotne błędy 

 - bezbłędnie uzupełnia luki wyrazowe w 
zdaniach 

- potrafi zapisać nazwy kilku  miejskich atrakcji 
i aktywności fizycznych pod wskazanym przez 
nauczyciela obrazkiem, popełnia przy tym błędy  

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać nazwy 
części miejskich atrakcji i aktywności fizycznych 
pod odpowiednim obrazkiem, popełnia przy tym 
błędy 

 - potrafi zapisać nazwy miejskich atrakcji i 
aktywności fizycznych, popełniając przy tym 
mało znaczące błędy 

 - potrafi zapisać nazwy miejskich atrakcji i 
aktywności fizycznych pod odpowiednim 
obrazkiem 

- z dużą pomocą nauczyciela opisuje i pyta dokąd 
chce iść i co potrafi/nie potrafi robić, popełnia 
przy tym błędy I want to go to the (cinema).Do 
you want to go to the (park)? I can/can’t (swim).  

 - z pomocą nauczyciela opisuje i pyta dokąd chce 
iść i co potrafi/nie potrafi robić, 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). 

 - zazwyczaj bezbłędnie opisuje i pyta dokąd chce 
iść i co potrafi/nie potrafi robić I want to go to 
the (cinema). Do you want to go to the (park)?  I 
can/can’t (swim). 

 - bezbłędnie opisuje i pyta dokąd chce iść i co 
potrafi/nie potrafi robić I want to go to the 
(cinema). Do you want to go to the (park)?  I 
can/can’t (swim). 

Ocena Wymaga poprawy Częściowo Dobrze Bardzo dobrze 

 
Goodbye, Bugs Team! 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia 
poparte gestem  

 - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia 

-wskazuje pojedyncze wymienione przez 
nauczyciela środki transportu  

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela środków transportu 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela środki transportu 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez 
nauczyciela środki transportu 

-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie ich 
treść popartą obrazem, z pomocą nauczyciela 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek  

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie 
ich treść popartą obrazem, zwykle potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące treść historyjki, 
z niewielką pomocą wskazać właściwy obrazek 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich treść, 
zwykle potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
historyjek/scenek, potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać 
odpowiedni obrazek 

Tworzenie 
wypowiedzi 

- z pomocą nauczyciela nazywa kilka  środków 
transportu  

 - nazywa część środków transportu  - nazywa większość środków transportu  - bezbłędnie nazywa środki transportu 
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ustnych 
i reagowanie 

- z dużą pomocą nauczyciela żegna się na kilka 
sposobów, popełnia przy tym błędy Bye-bye! By 
for now! See you!  

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
potrafi pożegnać się na kilka sposobów Bye-bye! 
By for now! See you! 

 - zwykle bez trudu potrafi pożegnać się na kilka 
sposobów Bye-bye! By for now! See you! 

 - z łatwością potrafi pożegnać się na kilka 
sposobów Bye-bye! By for now! See you! 

- z dużą pomocą nauczyciela pyta o dany środek 
transportu i odpowiada na pytanie, popełnia 
przy tym błędy Is there a (plane)? Yes, there 
is./No, there isn’t.  

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
potrafi zapytać o dany środek transportu i 
odpowiedzieć na pytanie Is there a (plane)? Yes, 
there is./No, there isn’t. 

 - zwykle bezbłędnie potrafi zapytać o dany 
środek transportu i odpowiedzieć na pytanie Is 
there a (plane)? Yes, there is./No, there isn’t. 

 - z łatwością pyta o dany środek transportu i 
odpowiada na pytanie Is there a (plane)? Yes, 
there is./No, there isn’t. 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę z 
rozdziału 

- z błędami śpiewa w grupie piosenki, częściowo 
rozumie ich treść, jeżeli poparta jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, zwykle 
rozumie ich treść, ale musi być poparta 
gestem/obrazem, stara się wykonywać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- wskazuje pojedyncze wyrazy przeczytane przez 
nauczyciela, popełniając przy tym błędy  

 - wskazuje kilka wyrazów przeczytanych przez 
nauczyciela, czasem popełnia przy tym błędy 

 - zwykle bezbłędnie lub z niewielkimi błędami 
wskazuje przeczytane przez nauczyciela wyrazy 

 - bezbłędnie wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

- łączy nieliczne wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami z pomocą nauczyciela  

 - łączy niektóre wyraz z odpowiednimi 
ilustracjami 

 - łączy wyrazy odpowiednimi ilustracjami, 
sporadycznie popełnia błędy 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy środków transportu, popełnia przy tym 
liczne błędy  

 - z pomocą nauczyciela odczytuje nazwy 
środków transportu, czasem popełnia przy tym 
błędy 

 - z niewielkimi błędami odczytuje nazwy 
środków transportu 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy środków 
transportu 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytać proste 
struktury z rozdziału, ale sprawia mu to 
trudność, zwykle nie rozumie ich znaczenia Is 
there a (plane)? Yes, there is./No, there isn’t.; 
Let’s go by (car).  

 - z pomocą nauczyciela odczytuje proste 
struktury z rozdziału, popełniając przy tym 
nieliczne błędy, czasem nie rozumie ich 
znaczenia Is there a (plane)? Yes, there is./No, 
there isn’t.; Let’s go by (car). 

 - odczytuje proste struktury z rozdziału, 
popełniając przy tym nieliczne błędy, zwykle 
rozumie ich znaczenie Is there a (plane)? Yes, 
there is./No, there isn’t.; Let’s go by (car). 

 - z łatwością odczytuje proste struktury z 
rozdziału, rozumie ich znaczenie Is there a 
(plane)? Yes, there is./No, there isn’t.; Let’s go 
by (car). 

Tworzenie 

wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- z dużą pomocą nauczyciela uzupełnia luki 

wyrazowe w zdaniach, popełnia przy tym błędy  

 - z pomocą nauczyciela potrafi uzupełnić luki 

wyrazowe w zdaniach, popełnia przy tym 
nieliczne błędy  

 - potrafi uzupełnić luki wyrazowe w zdaniach, 

czasem popełnia małoistotne błędy 

 - bezbłędnie uzupełnia luki wyrazowe w 

zdaniach 

- potrafi zapisać nazwy kilku środków transportu 
pod wskazanym przez nauczyciela obrazkiem, 
popełnia przy tym błędy  

 - z niewielką pomocą nauczyciela potrafi zapisać 
nazwy części środków transportu pod 
odpowiednim obrazkiem, popełnia przy tym 
błędy 

 - potrafi zapisać nazwy środków transportu, 
popełniając przy tym mało znaczące błędy 

 - potrafi zapisać nazwy środków transportu 
potomstwa pod odpowiednim obrazkiem 

Ocena Wymaga poprawy Częściowo Dobrze Bardzo dobrze 

 
Festivals 

Rozumienie 
wypowiedzi 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia 
poparte gestem  

 - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia 
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ustnych 
i reagowanie 

-wskazuje pojedyncze wymienione przez 
nauczyciela symbole związane ze świętami 
Bożego Narodzenia, Walentynkami i Wielkanocą, 
a także stroje karnawałowe  

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela symboli związanych ze świętami 
Bożego Narodzenia, Walentynkami i Wielkanocą, 
a także strojów karnawałowych 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela symbole związane ze świętami 
Bożego Narodzenia, Walentynkami i Wielkanocą, 
a także stroje karnawałowe 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez 
nauczyciela symbole związane ze świętami 
Bożego Narodzenia, Walentynkami i 
Wielkanocą, a także stroje karnawałowe 

-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie ich 
treść popartą obrazem, z pomocą nauczyciela 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek  

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie 
ich treść popartą obrazem, zwykle potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące treść historyjki, 
z niewielką pomocą wskazać właściwy obrazek 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich treść, 
zwykle potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
historyjek/scenek, potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać 
odpowiedni obrazek 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z pomocą nauczyciela nazywa kilka  symboli 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
Walentynkami i Wielkanocą, a także strojów 
karnawałowych  

 - nazywa część symboli związanych ze świętami 
Bożego Narodzenia, Walentynkami i Wielkanocą, 
a także strojów karnawałowych 

 - nazywa większość symboli związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia, Walentynkami i 
Wielkanocą, a także strojów karnawałowych 

 - bezbłędnie nazywa symbole związane ze 
świętami Bożego Narodzenia, Walentynkami i 
Wielkanocą, a także stroje karnawałowe 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału  

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę z 
rozdziału 

- z błędami śpiewa w grupie piosenki, częściowo 
rozumie ich treść, jeżeli poparta jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść  

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty jest 
gestem/obrazem, wymaga zachęty nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, zwykle 
rozumie ich treść, ale musi być poparta 
gestem/obrazem, stara się wykonywać gesty 
ilustrujące ich treść  

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- wskazuje pojedyncze wyrazy przeczytane przez 
nauczyciela, popełniając przy tym błędy 

 - wskazuje kilka wyrazów przeczytanych przez 
nauczyciela, czasem popełnia przy tym błędy 

 - zwykle bezbłędnie lub z niewielkimi błędami 
wskazuje przeczytane przez nauczyciela wyrazy 

 - bezbłędnie wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

- łączy nieliczne wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami z pomocą nauczyciela  

 - łączy niektóre wyraz z odpowiednimi 
ilustracjami 

 - łączy wyrazy odpowiednimi ilustracjami, 
sporadycznie popełnia błędy 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy symboli związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia, Walentynkami i Wielkanocą, a także 
strojów karnawałowych, popełnia przy tym 
liczne błędy  

 - z pomocą nauczyciela odczytuje nazwy symboli 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
Walentynkami i Wielkanocą, a także strojów 
karnawałowych, popełnia przy tym błędy 

 - z niewielkimi błędami odczytuje nazwy symboli 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
Walentynkami i Wielkanocą, a także strojów 
karnawałowych 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy symboli 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
Walentynkami i Wielkanocą, a także strojów 
karnawałowych 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytać proste 
struktury z rozdziału, ale sprawia mu to 
trudność, zwykle nie rozumie ich znaczenia  

 - z pomocą nauczyciela odczytuje proste 
struktury z rozdziału, popełniając przy tym 
nieliczne błędy, czasem nie rozumie ich 
znaczenia 

 - odczytuje proste struktury z rozdziału, 
popełniając przy tym nieliczne błędy, zwykle 
rozumie ich znaczenie 

 - z łatwością odczytuje proste struktury z 
rozdziału, rozumie ich znaczenie 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- z dużą pomocą nauczyciela uzupełnia luki 
wyrazowe w zdaniach, popełnia przy tym błędy  

 - z pomocą nauczyciela uzupełnia luki wyrazowe 
w zdaniach, popełnia przy tym nieliczne błędy 

 - potrafi uzupełnić luki wyrazowe w zdaniach, 
czasem popełnia małoistotne błędy 

 - bezbłędnie uzupełnia luki wyrazowe w 
zdaniach 

- potrafi zapisać nazwy kilku symboli związanych 
ze świętami Bożego Narodzenia, Walentynkami i 
Wielkanocą, a także strojów karnawałowych pod 
wskazanym przez nauczyciela obrazkiem, 
popełnia przy tym błędy  

 - z niewielką pomocą nauczyciela potrafi zapisać 
nazwy części symboli związanych ze świętami 
Bożego Narodzenia, Walentynkami i Wielkanocą, 
a także strojów karnawałowych pod 
odpowiednim obrazkiem, popełnia przy tym 
błędy 

 - potrafi zapisać nazwy symboli związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia, Walentynkami i 
Wielkanocą, a także strojów karnawałowych, 
popełniając przy tym mało znaczące błędy 

 - potrafi zapisać nazwy symboli związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia, Walentynkami i 
Wielkanocą, a także strojów karnawałowych 
pod odpowiednim obrazkiem 
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Zakres materiału w klasie 2 
WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 
WELCOME BACK! 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYNNOŚCI UCZNIA: 

Funkcje językowe, sprawności 

językowe 

Wita się i żegna za pomocą wyrażeń: Hello / Goodbye. 

Rozumie pytanie: What’s your name? Przedstawia się, podając swoje imię: Hello, I’m … 

Rozumie pytanie o samopoczucie How are you? i  udziela na nie odpowiedzi: I’m fine, thanks.  

Rozumie pytanie o położenie przedmiotów: Where’s the … (pencil case)? i wskazuje położenie, mówiąc: It’s here! 

Zna nazwy dni tygodnia, wymienia nazwy dni tygodnia, które lubi oraz podaje nazwę aktualnego dnia tygodnia. 

Rozumie pytania o samopoczucie: How are you? i odpowiedź: I’m fine, thanks. w odniesieniu do bohaterów kursu. 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. 

 

Materiał leksykalno- 

gramatyczny 

Rozumie znaczenie zaimka pytajnego what w pytaniach z czasownikiem be i can: What’s your name? What can you see?, jeśli 

pytania są poparte pomocniczymi gestami. 

Uzupełnia zdania w czasie present simple z czasownikiem like właściwymi nazwami dni tygodnia (I like Saturday.) 
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Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem to be: What’s this? Who’s this?, jeśli pytania są poparte 

pomocniczymi gestami. 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. 

 

Inne umiejętności 

Wykonuje odpowiednie gesty do słów piosenek: How are  you, We are the Bug Detectives song. 

. 

Uczestniczy w zabawach: Where’s the lion?, Clapping game, Vocabulary chain. 

Odszukuje szczegóły na obrazku. 

Wykonuje pacynki do historyjki. 

UNIT 1 – Mr Beetle’s new clothes 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYNNOŚCI UCZNIA: 

 

Funkcje językowe, sprawności 

językowe 

Zazwyczaj poprawnie nazywa ubrania: coat, jumper, shoes, shorts, skirt, trousers, T-shirt. 

Zazwyczaj poprawnie nazywa pory roku i pogodę: spring, summer, autumn, winter, cloudy, rainy, sunny, snowy. Zazwyczaj 

poprawnie określa pogodę każdej pory roku (It’s winter. It’s cold.)  

 

Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 1-20, z pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych przedmiotów. 

Poprawnie wymawia dźwięk /ʃ/ w the Bug twister. 
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Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są wspierane ruchem, mimiką, gestami: Guess and say…; 

Show me …; Let’s play … Draw/ Write in your notebook. Open your books. Listen (to the rap / to the song / and point). Act out 

the dialogue. 

Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki Mr Beetle’s new clothes. Umie ustalić kolejność wydarzeń na podstawie 

słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki, odegrać scenkę i 

opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów. 

 
Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

 

Materiał leksykalno- 

gramatyczny 

Rozumie i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania oznajmujące w czasie present continuous z czasownikiem to be w 3. os. lp.: I’m 

wearing a (blue) T-shirt. 

Rozumie i tworzy zdania twierdzące i przeczące w czasie Present simple w 1. os. l. poj., np.: I like winter, I don’t like autumn. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem to be: What’s this? Who’s this?, jeśli pytania są poparte 

pomocniczymi gestami. 

 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. 

 

Inne umiejętności 

Potrafi śpiewać piosenki i mówić rymowanki: Annie’s chant, I’m wearing a yellow jumper, Look at me today, Bug twister, It’s 

spring, Diddle, diddle, dumpling rhyme kiedy towarzyszy im nagranie. 

Rozumie zasady gier: Annie’s album game, Annie says,  Clothes snap, The season game, Summer or winter, Contrast memory, 

Find the card, I sby with Bugs eye  bierze w nich aktywny udział. 
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Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania kart z rysunkami, wykonywania rysunków, czasami potrzebuje pomocy 

nauczyciela. 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania kart z rysunkami, robienia rysunków, czasami potrzebuje pomocy 

nauczyciela. 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

 
Funkcje 

językowe, 
sprawności 
językowe 

Rozróżnia i zazwyczaj poprawnie nazywa części ciała: arms, body, ears, eyes, head, legs, mouth, nose. 

Rozumie i wykonuje polecenia: Shake your (arms). Touch your (nose). 

Rozumie pytanie o stan posiadania: How many legs? i udziela odpowiedzi, podając prawidłowy liczebnik. 
 

Określa posiadane części ciała, używając konstrukcji: I’ve got a … z pomocą nauczyciela. 
 

Zazwyczaj prawidłowo podaje liczbę wskazanych części ciała, posługując się liczebnikami w zakresie 1-10 

Rozumie przymiotnik: scared.  

Rozumie i z pomocą nauczyciela określa związek między częściami ciała  
i zmysłami: I smell with my nose; I touch with my fingers; I listen with my ears; I see with my eyes; I taste with my mouth. 

Rozpoznaje i nazywa czynności higieniczne: wash, brush. 

Poprawnie wymawia dźwięk /b/ w the Bug twister. 

Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki The spider’s web. Umie ustalić kolejność wydarzeń na podstawie słuchanego tekstu  
i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki i odegrać scenkę.  
 

Inne 
umiejętności 

Potrafi śpiewać piosenki i mówić rymowanki: Colin’s chant, I’ve got a head, The butterfly’s song, This is the way, z towarzyszeniem nagrania i z 
pomocą nauczyciela. 
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Rozumie zasady gier: Colin’s bingo, Colin says …, Body snap, say the sense, mime and guess, Association dominoes, One, two, three, I spy with 
bug eye i bierze w nich aktywny udział. 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania kart z rysunkami, wykonywania rysunków. 

UNIT 2 – The moon is in the river 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

 
Funkcje językowe, sprawności 

językowe 

Zazwyczaj poprawnie nazywa zwierzęta: cat, cow, duck, farm, goat, hen, horse, river, sheep. 
 

Rozumie pytania o zamiar: Where are you going?  i potrafi na nie odpowiedzieć: I’m going to get a (boat)., robiąc nieznaczne 
błędy. 

 
Rozumie pytanie o pozwolenie i możliwość: Can I come with you? i udziela na nie odpowiedzi: Yes, of course! 

Zazwyczaj poprawnie nazywa potomstwo zwierząt: calf, chick, duckling, foal, kitten, lamb, puppy i zazwyczaj poprawnie 
potrafi je przyporządkować: The cat has got a kitten.  

Wie jakie produkty ludzie otrzymują od  zwierząt: eggs, milk, wool. 

Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 1-20, z pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych przedmiotów. 

Poprawnie wymawia dźwięk /c/ w the Bug Twister. 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są wspierane ruchem, mimiką, gestami: Guess and say…; 
Show me …; Let’s play … Draw/ Write in your notebook. Open your books. Listen (to the rap / to the song / and point). Act out 
the dialogue. 
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 Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki The moon is in the river. Umie ustalić kolejność wydarzeń na podstawie 
słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki, odegrać scenkę i 
opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów. 

Poproszony, wyraża zniecierpliwienie: Come on! Quick!, a także zmartwienie: Oh, dear. Poor moon. 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

 
Materiał leksykalno- 

gramatyczny 

Rozumie zdania oznajmujące i pytające z konstrukcją be going to i z pomocą nauczyciela potrafi je zbudować: Where are you 
going?, I’m going to get a (boat). 

Rozumie i tworzy pytania i odpowiedzi w czasie Present simple, np.: Do you like puppies?, Yes, I do./ No, I don’t. 

Rozpoznaje czasownik modalny can, stosuje go w pytaniu Can I come with you? 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem to be: What’s this? Who’s this?, jeśli pytania są poparte 
pomocniczymi gestami. 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. 

 
Inne umiejętności 

Potrafi śpiewać piosenki i mówić rymowanki: Annie’s chant, I want to play, Where are you going?, , Bug twister, Baby animals, 
Old Macdonald’s got a farm, kiedy towarzyszy im nagranie. 

Rozumie zasady gier: Annie’s album game, Farm chain,  I’m going to get a ball, The animal sound game, The farm animal 
quiz,, Name the animal, Farm animal dominoes, I spy with Bugs eye  bierze w nich aktywny udział. 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania kart z rysunkami, wykonywania rysunków, czasami potrzebuje pomocy 
nauczyciela. 

UNIT 3 – Ant and Grasshopper 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

 
Funkcje językowe, sprawności 

językowe 
Zazwyczaj poprawnie nazywa pomieszczenia w domu: bathroom, bedroom, dining room, hall, kitchen, living room, toilet 
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Rozumie pytanie o położenie: Where’s the box?  i potrafi na nie odpowiedzieć: It’s in the living room., robiąc nieznaczne 
błędy. 

Rozumie pytania o położenie: Is there a shoe in the bedroom? i zazwyczaj poprawnie udziela odpowiedzi: Yes, there is., No, 
there isn’t. 

Zazwyczaj poprawnie podaje nazwy przedmiotów: cupboard, desk, fridge, lamp, shelf, shower  i zazwyczaj poprawnie potrafi 
je przyporządkować do pomieszczenia. 

Zna rodzaje domów: castle, flat, houseboat, treehouse. 

Rozumie przyimki: in on, under i uzupełnia nimi zdania. 

Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 1-20, z pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych przedmiotów. 

Poprawnie wymawia dźwięk /g/ w the Bug Twister. 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są wspierane ruchem, mimiką, gestami: Guess and say…; 
Show me …; Let’s play … Draw/ Write in your notebook. Open your books. Listen (to the rap / to the song / and point). Act out 
the dialogue. 

Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki Ant and Grasshopper. Umie ustalić kolejność wydarzeń na podstawie 
słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki, odegrać scenkę i 
opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów. 

Poproszony, wyraża zadowolenie i radość: Great!, Brilliant!, Fantastic! 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

 
Materiał leksykalno- 

gramatyczny 

Rozumie pytanie szczegółowe z konstrukcją there is/ there are: Where’s the box? i udziela na nie odpowiedzi, potrzebując 
czasem pomoc nauczyciela 

Rozumie i tworzy pytania i odpowiedzi z konstrukcją there is/ there are, np.: Is there a ball in the bedroom?, Yes, there is./ No, 
there isn’t. 
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Rozumie zdania twierdzące w czasie Present simple w 1. os. l. poj., np.: I live in a flat. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem to be: What’s this? Who’s this?, jeśli pytania są poparte 
pomocniczymi gestami. 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. 

 
Inne umiejętności 

Potrafi śpiewać piosenki i mówić rymowanki: Annie’s chant, Collin’s lost his shoe, Find the acorn , Bug twister, There’s a fridge 
in the kitchen, In a dark, dark wood, kiedy towarzyszy im nagranie. 

Rozumie zasady gier: Annie’s album game, Hide and seek,  Collin’s shoes, The house memory game, I spy with Bugs eye  bierze 
w nich aktywny udział. 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania kart z rysunkami, wykonywania rysunków, czasami potrzebuje pomocy 
nauczyciela. 

UNIT 4 – Crocodile tears 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

 
Funkcje językowe, sprawności 

językowe 

Zazwyczaj poprawnie nazywa części ciała: ear, back, finger, neck, toe, tooth, tummy  

Zazwyczaj poprawnie podaje dolegliwości: backache, earache, headache, neck ache, toothache. 

Rozumie pytanie o dolegliwości: What’s the matter? i zazwyczaj poprawnie udziela odpowiedzi: I’ve got a (back) ache., My 
(finger) hurts. 

Zazwyczaj poprawnie nazywa uczucia: bored, cold, hot, hungry, thirsty, tired i z pomocą nauczyciela mówi jak się czuje: I’m 
(tired). My (head) hurts. 
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Rozumie zdania wyrażające będące poradą w sytuacji, kiedy ktoś źle się czuje: Have a rest. 

Zna nazwy zwierząt: crocodile, frog, monkey,  mouse, turtle. 

Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 1-20, z pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych przedmiotów. 

Poprawnie wymawia dźwięk /t/ w the Bug Twister. 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są wspierane ruchem, mimiką, gestami: Guess and say…; 
Show me …; Let’s play … Draw/ Write in your notebook. Open your books. Listen (to the rap / to the song / and point). Act out 
the dialogue. 

Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki Crocodile tears. Umie ustalić kolejność wydarzeń na podstawie 
słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki, odegrać scenkę i 
opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów. 

Poproszony, wyraża zmartwienie: Oh, dear! 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

 
Materiał leksykalno- 

gramatyczny 

Rozumie, w jaki sposób użyć czasu present simple do poinformowania o swojej dolegliwości: I’ve got a (back) ache., My 
(finger) hurts. 

Rozumie, w jaki sposób użyć czasu present simple wraz z czasownikiem to be do opisania swojego samopoczucia, np.: I’m 
tired. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem to be: What’s this? Who’s this?, jeśli pytania są poparte 
pomocniczymi gestami. 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. 

 
Inne umiejętności 

Potrafi śpiewać piosenki i mówić rymowanki: Annie’s song, What’s the matter?, Snap, snap, snap , Bug twister, Oh, dear! 
Look at you!, Mr Crocodile, kiedy towarzyszy im nagranie. 
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Rozumie zasady gier: Annie’s album game, Annie says,  What’s the matter?, A drama game, Feeings game, Can we cross the 
river, Mr Crocodile? 
I spy with Bugs eye  bierze w nich aktywny udział. 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania kart z rysunkami, wykonywania rysunków, czasami potrzebuje pomocy 
nauczyciela. 

UNIT 5 – The Wild Wasp 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

 
Funkcje językowe, sprawności 

językowe 

Zazwyczaj poprawnie nazywa potrawy: cabbage, chips, meatballs, pasta, pizza, salad, snack, soup, tea. 

Rozumie i odpowiada na pytania typu: Do you like (soup)?, używając zwrotów: Yes, I do. / No, I don’t.  

Z pomocą nauczyciela mówi o swoich upodobaniach, np.: I like (salad)., I don’t like (meatballs)., My favourite meal is (lunch)., 
I love (chicken curry). 
 

Rozumie pytanie o zawartość menu: What’s on the menu? i stara się na nie odpowiedzieć: There’s (soup and salad). 

Wyraża prośbę i możliwości oraz pyta o pozwolenie: Can I have some …, please?, adekwatnie na nie reaguje: Yes, of course., 
Here you are., Thank you. 

Rozumie zdania dotyczące planów, typu: My plan is to eat (cereal) for (breakfast).  

Zna nazwy posiłków: breakfast, dinner,  lunch. 

Rozpoznaje dania typowe dla Wielkiej Brytanii: apple pie, biscuits, chicken curry, fish and chips, roast beef 
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Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 1-20, z pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych przedmiotów. 

Poprawnie wymawia dźwięk /w/ w the Bug Twister. 
 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są wspierane ruchem, mimiką, gestami: Guess and say…; 
Show me …; Let’s play … Draw/ Write in your notebook. Open your books. Listen (to the rap / to the song / and point). Act out 
the dialogue. 

Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki The Wild Wasps. Umie ustalić kolejność wydarzeń na podstawie 
słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki, odegrać scenkę i 
opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów. 
 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

 
Materiał leksykalno- 

gramatyczny 

Rozumie i z niewielką pomocą nauczyciela odpowiada na pytanie ogólne  

w czasie Present simple: Do you like…? 

Rozumie znaczenie pytania z czasownikiem can: Can I have some …, please? 

Rozumie zdania twierdzące w czasie Present simple w 1. os. l. poj., np.: I eat eggs for breakfast. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem to be: What’s this? Who’s this?, jeśli pytania są poparte 
pomocniczymi gestami. 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. 

 
Inne umiejętności 

Potrafi śpiewać piosenki i mówić rymowanki: Annie’s chant, What’s on the menu today?, The Wild Wasps , Bug twister, 
Munch, munch, munch, The lunch train, kiedy towarzyszy im nagranie. 

Rozumie zasady gier: Annie’s album game, Repeat, if it’s true, The menu game, Breakfast, lunch or dinner, I spy with Bugs eye  
bierze w nich aktywny udział. 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania kart z rysunkami, wykonywania rysunków, czasami potrzebuje pomocy 
nauczyciela. 

UNIT 6 – Holiday surprise 

JĘZYK  
POZIOM PODSTAWOWY 

CZYNNOŚCI UCZNIA: 
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I UMIEJĘTNOŚCI 

 
Funkcje językowe, sprawności 

językowe 

Zazwyczaj poprawnie nazywa miejskie atrakcje: cinema, funfair, museum, sports centre, swimming pool, water park, zoo oraz 
castle, safari park, science museum i school, garden, mountains. 

Z pomocą nauczyciela pyta o to, czy w mieście  znajdują się wskazane atrakcje, np.: Is there a (funfair) in town? i udziela na 
nie odpowiedzi: Yes, there is., No, there isn’t. 

Rozumie i odpowiada na pytania typu: Do you want to go to the (funfair)?, używając zwrotów: Yes, I do. / No, I don’t.  

Rozumie pytanie: Where are we? I udziela na nie odpowiedzi, podając właściwe miejsce. 

Zna nazwy czynności: play football, ride a bike, roller-skate, swim, walk oraz colour, draw, jump, read, run, sing, write, 

Mówi o tym co potrafi, a czego nie potrafi robić: I can (swim)., I can’t (ride a bike). 
  

Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 1-20, z pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych przedmiotów. 

Poprawnie wymawia dźwięk /s/ w the Bug Twister. 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są wspierane ruchem, mimiką, gestami: Guess and say…; 
Show me …; Let’s play … Draw/ Write in your notebook. Open your books. Listen (to the rap / to the song / and point). Act out 
the dialogue. 

Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki Holiday surprise. Umie ustalić kolejność wydarzeń na podstawie 
słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki, odegrać scenkę i 
opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów. 
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Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 
 

 
Materiał leksykalno- 

gramatyczny 

Rozumie pytania z konstrukcją there is/ there are: Is there a (funfair) in town? i udziela na nie odpowiedzi, potrzebując 
czasem pomoc nauczyciela. 
 

Rozumie i odpowiada na pytanie ogólne w czasie Present simple: Do you want to go…? 

Rozumie i tworzy zdania z czasownikiem can: I can swim., I can’t ride a bike. 

Rozumie zdania twierdzące w czasie Present simple w 1. os. l. poj., np.: I ride a bike in the park. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem to be: What’s this? Who’s this?, jeśli pytania są poparte 
pomocniczymi gestami. 
 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. 

 
Inne umiejętności 

Potrafi śpiewać piosenki i mówić rymowanki: Annie’s chant, The holiday surprise song, Bug twister, I ride a bike in the park, 
We’re five miles from home song, kiedy towarzyszy im nagranie. 
 

Rozumie zasady gier: Annie’s album game, Memory, Let’s go!, Sentence chain, Evauation groups, I spy with Bugs eye  bierze w 
nich aktywny udział. 
 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania kart z rysunkami, wykonywania rysunków, czasami potrzebuje pomocy 
nauczyciela. 
 

Goodbye, Bugs Team! 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 
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Funkcje językowe, sprawności 

językowe 

Zazwyczaj poprawnie nazywa miejskie środki transportu: bike, boat, coach, plane, train. 

Z pomocą nauczyciela mówi, jakimi środkami transportu można się przemieszczać, np.: There’s a (coach).,There isn’t a 
(plane)., Let’s go by (train). 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są wspierane ruchem, mimiką, gestami: Guess and say…; 
Show me …; Let’s play … Draw/ Write in your notebook. Open your books. Listen (to the rap / to the song / and point). Act out 
the dialogue. 
 

Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki Goodbye Bugs Team!. Umie ustalić kolejność wydarzeń na podstawie 
słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki, odegrać scenkę i 
opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów. 
 

Rozumie zwroty, za pomocą których można pożegnać kogoś i mu podziękować: We learn a lot with you., You’re clever and 
funny., We love you too.. Bye-bye.  
 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

 
Materiał leksykalno- 

gramatyczny 

Rozumie zdania oznajmujące z konstrukcją there is/ there isn’t: There’s a (coach).,There isn’t a (plane). 
 

Rozumie konstrukcję typu: Let’s …, stosuje ją z pomocą nauczyciela. 

Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem to be: What’s this? Who’s this?, jeśli pytania są poparte 
pomocniczymi gestami. 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. 

 
Inne umiejętności 

Potrafi śpiewać piosenkę Buy-buy, Bugs, kiedy towarzyszy jej nagranie. 
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Rozumie zasady gry Find your travel group,  bierze w niej aktywny udział. 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wykonywania rysunków, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

CHRISTMAS 

JĘZYK 

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

Funkcje językowe, sprawności 
językowe 

Rozróżnia i zazwyczaj poprawnie nazywa symbole związane  
z Bożym Narodzeniem: ball, light, paper chain, snowflake, star 
 

Zna liczebniki w zakresie 1-10 i zazwyczaj poprawnie się nimi posługuje. 

Z pomocą nauczyciela zadaje pytania typu: Is number 1 (a bell)? i udziela na nie odpowiedzi: Yes, it is., No, it isn’t. 

Rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są wspierane ruchem, mimiką i gestami: Let’s make ..., Let’s play 
…. 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

Materiał leksykalno - gramatyczny 

Z pomocą nauczyciela buduje zdania pytające  w czasie Present simple, np.: Is number 1 (a bell)? i udziela odpowiedzi: Yes, 
it is., No, it isn’t. 

Rozumie pytanie szczegółowe: How many ...? i udziela odpowiedzi. 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. 
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Inne umiejętności 

Śpiewa piosenkę I’m a little Christmas tree lub jej fragmenty wraz z nagraniem. 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wykonywania rysunków w bożonarodzeniowym kalendarzu, czasami potrzebuje 
pomocy nauczyciela. 

Carnival 

JĘZYK 

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

Funkcje językowe, sprawności 
językowe 

Rozróżnia i zazwyczaj poprawnie nazywa stroje karnawałowe clown, dancer, monster, prince, princess. 

Rozumie wyrażenie Here comes the (clown), uzupełnia je nazwami postaci. 

Informuje o tym jakie przebranie chce włożyć: I want to be a (monster). 

Rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są wspierane ruchem, mimiką i gestami: Let’s make ..., Let’s play 
…. 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye, Thank you. 

Materiał leksykalno - gramatyczny 

Z pomocą nauczyciela buduje zdania oznajmujące w czasie Present simple, np.: I want to be a (monster). 

Rozumie znaczenie pytania z czasownikiem can: What Carnival costumes can you see?, jeśli pytanie jest poparte 
pomocniczymi gestami i zazwyczaj udziela poprawnej odpowiedzi. 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. 
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Inne umiejętności 

Śpiewa piosenkę Dance to music wraz z nagraniem. 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wykonywania maski, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

St Valentines Day 

JĘZYK 

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

Funkcje językowe, sprawności 
językowe 

Rozróżnia i zazwyczaj poprawnie nazywa symbole związane  
z Walentykami: card, heart, message, rose, violet 
 

Z pomocą nauczyciela składa życzenia walentynkowe kolegom i reaguje na życzenia innych: Happy Valentine’s Day., Here’s 
a card for you.. Thank you. 

Rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są wspierane ruchem, mimiką i gestami: Let’s make ..., Let’s play 
…. 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye, Thank you. 

Materiał leksykalno - gramatyczny 

Z pomocą nauczyciela buduje zdania oznajmujące  w czasie Present simple, potrzebne do złożenia życzeń walentynkowych. 

Rozumie znaczenie pytania z czasownikiem can: What St Valentine’s Day symbols can you see?, jeśli pytanie jest poparte 
pomocniczymi gestami i zazwyczaj udziela poprawnej odpowiedzi. 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. 
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Inne umiejętności 

Mówi rymowankę Happy Valentine’s Day lub jej fragmenty wraz z nagraniem. 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wykonywania kartki walentynkowej, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

EASTER 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

Funkcje językowe, sprawności 
językowe 

Rozróżnia i zazwyczaj poprawnie nazywa zwierzęta i symbole związane  
z Wielkanocą: basket, Easter bunny, Easter chick, Easter egg, flowers oraz nazwy ponieszczeń w domu: bathroom, 
bedroom, dining room, hall, kitchen, living room, toilet . 

Rozumie pytania o położenie: Is there an Easter egg in the (kitchen)? i zazwyczaj poprawnie udziela odpowiedzi: Yes, there 
is., No, there isn’t. 

Rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są wspierane ruchem, mimiką i gestami: Let’s make ..., Put the 
egg in the … 

Materiał leksykalno - gramatyczny 

Rozumie i tworzy pytania i odpowiedzi z konstrukcją there is/ there are, np.: Is there a ball in the bedroom?, Yes, there is./ 
No, there isn’t. 

Rozumie pytanie szczegółowe: How many ...? i zazwyczaj udziela poprawnej odpowiedzi, używając liczebników w zakresie 
1-10. 

Rozumie znaczenie pytania z czasownikiem can: What Easter animals and symbols can you see?,  jeśli pytanie jest poparte 
pomocniczymi gestami i zazwyczaj udziela poprawnej odpowiedzi. 

Rozpoznaje zdania w trybie rozkazującym, reaguje na nie werbalnie  
i niewerbalnie. 

Inne umiejętności 

Śpiewa całą piosenkę It’s Easter time lub jej fragmenty wraz z nagraniem. 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wykonywania domku potrzebnego do gry, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

 


	1. Uczniowie przynoszą na każdą lekcję zeszyt ćwiczeń i podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz przybory szkolne.

