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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 3 na podstawie podręcznika  

Bugs Team 3 
 

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 

 
It’s good to see you again 

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 

- popełnia dużo błędów podczas wskazywania 
obrazków ilustrujących słownictwo z 
podręczników Bugs Team 1 i Bugs Team 2, 
wymienianych przez nauczyciela 
 

 - popełnia błędy podczas wskazywania obrazków 
ilustrujących słownictwo z podręczników Bugs 
Team 1 i Bugs Team 2, wymienianych przez 
nauczyciela 

 - na ogół poprawnie wskazuje obrazki ilustrujące 
słownictwo z podręczników Bugs Team 1 i Bugs 
Team 2, wymieniane przez nauczyciela 

 - poprawnie wskazuje obrazki ilustrujące słownictwo 
z podręczników Bugs Team 1 i Bugs Team 2, 
wymieniane przez nauczyciela 

- wskazuje nieliczne wymienione przez 
nauczyciela litery alfabetu, liczby od 1 do 20 i 
gatunków zwierząt, popełnia przy tym dużo 
błędów 
 

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela litery alfabetu, liczebników od 1 do 
20 i gatunków zwierząt, popełnia przy tym błędy 

 - wskazuje wymienione przez nauczyciela litery 
alfabetu, liczebniki od 1 do 20 i gatunki zwierząt, 
sporadycznie popełnia błędy 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez nauczyciela 
litery alfabetu, liczby od 1 do 20 i gatunki zwierząt 

-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie ich 
treść popartą obrazem, z pomocą nauczyciela 

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie 
ich treść popartą obrazem, zwykle potrafi 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich treść, 

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

wykonywać gesty ilustrujące treść historyjki, 
z niewielką pomocą wskazać właściwy obrazek 

zwykle potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, wskazać właściwy obrazek 

ilustrujące treść historyjki, wskazać odpowiedni 
obrazek 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z trudnością umie nazwać właściwe obrazki 
ilustrujące słownictwo z podręczników Bugs 
Team 1 i Bugs Team 2, popełnia dużo błędów 
 

 - częściowo umie nazwać właściwe obrazki 
ilustrujące słownictwo z podręczników Bugs 
Team 1 i Bugs Team 2, czasami popełnia błędy 

 - umie nazwać większość obrazków ilustrujących 
słownictwo z podręczników Bugs Team 1 i Bugs 
Team 2  

 - umie nazwać obrazki ilustrujące słownictwo 
z podręczników Bugs Team 1 i Bugs Team 2  

- z pomocą nauczyciela nazywa klika liter 
alfabetu, popełnia przy tym błędy 
 

 - potrafi nazwać część liter alfabetu, popełnia 
przy tym błędy 

 - umie nazwać większość liter alfabetu  -  umie nazwać litery alfabetu 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje literować 
wyrazy, popełnia przy tym błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela literuje wyrazy, czasem 
popełnia błędy 

 - potrafi literować wyrazy, sporadycznie 
popełnia przy tym błędy 

 - potrafi literować wyrazy 

- z dużą pomocą nauczyciela nazywa liczby od 1 
do 20 i gatunki zwierząt, popełnia przy tym błędy 
 

 - z niedużą pomocą nauczyciela nazywa liczby od 
1 do 20 i gatunki zwierząt, czasem popełnia przy 
tym błędy 

 - zazwyczaj poprawnie nazywa liczby od 1 do 20 i 
gatunki zwierząt 

 - potrafi nazwać liczby od 1 do 20 i gatunki zwierząt 

- z dużą pomocą nauczyciela zadaje pytanie o to, 
czy coś jest na obrazku i udziela odpowiedzi, 
popełnia przy tym błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela zadaje pytanie o to, czy 
coś jest na obrazku i udziela odpowiedzi, czasem 
popełnia przy tym błędy 

 - zazwyczaj poprawnie zadaje pytani o to, czy coś 
jest na obrazku i udziela odpowiedzi 

 - bezbłędnie zadaje pytanie o to, czy coś jest na 
obrazku i udziela odpowiedzi 

- 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 i recytuje 
rymowanki, częściowo rozumie ich treść, jeżeli 
poparta jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie piosenki 
i recytuje rymowanki, 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 i recytuje 
rymowanki, zwykle rozumie ich treść, potrafi 
wykonać gesty ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie piosenki, 
recytuje 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 dużą pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
zapis słowny liczebników od 1 do 20, popełnia 
przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela odczytuje zapis słowny 
liczebników od 1 do 20, popełnia przy tym błędy 

 - zwykle poprawnie odczytuje zapis słowny 
liczebników od 1 do 20 

 - bezbłędnie odczytuje zapis słowny liczebników od 
1 do 20 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy gatunków zwierząt, popełnia przy tym 
liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela odczytuje nazwy 
gatunków zwierząt, czasem popełnia przy tym 
błędy 

 - zwykle bezbłędnie odczytuje nazwy gatunków 
zwierząt 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy gatunków zwierząt 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje przeczytać 
na głos historyjkę, ale sprawia mu to trudność, 
zwykle nie rozumie czytanych zwrotów 
 

 - z pomocą nauczyciela czyta na głos historyjkę, 
popełnia przy tym nieliczne błędy, czasem nie 
rozumie czytanych zwrotów 

 - czyta na głos historyjkę, popełniając przy tym 
nieliczne błędy, zwykle rozumie znaczenie 
czytanych zwrotów 

 - z łatwością czyta na głos historyjkę, rozumie 
znaczenie czytanych zwrotów 

Tworzenie 
wypowiedzi 

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

 - z pomocą nauczyciela potrafi uzupełnić luki 
wyrazowe w zdaniach 

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

 - bezbłędnie uzupełnia luki wyrazowe w zdaniach 
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pisemnych 
i reagowanie 

 

- z dużą pomocą nauczyciela podpisuje  obrazki 
ilustrujące słownictwo z podręczników Bugs 
Team 1 i Bugs Team 2, popełnia przy tym błędy 
 

 - z niewielką pomocą nauczyciela podpisuje 
obrazki ilustrujące słownictwo z podręczników 
Bugs Team 1 i Bugs Team 2, popełnia przy tym 
błędy 

 - z nielicznymi błędami podpisuje obrazki 
ilustrujące słownictwo z podręczników Bugs 
Team 1 i Bugs Team 2 

 - z łatwością podpisuje obrazki ilustrujące słownictwo 
z podręczników Bugs Team 1 i Bugs Team 2 

- z dużą pomocą nauczyciela zapisuje krótką 

odpowiedź na pytanie, czy coś jest na obrazku 
Yes, there is./No, there isn’t. 
 

 - z pomocą nauczyciela zapisuje krótką 

odpowiedź na pytanie, czy coś jest na obrazku 
Yes, there is./No, there isn’t. 

 - potrafi zapisać krótką odpowiedź na pytanie 

czy coś jest na obrazku Yes, there is./No, there 
isn’t. 

 - potrafi zapisać krótką odpowiedź na pytanie, czy coś 

jest na obrazku Yes, there is./No, there isn’t. 

- z dużą pomocą nauczyciela podpisuje pełnym 
zdaniem owady, popełnia przy tym błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela podpisuje pełnym 
zdaniem owady, czasem popełnia przy tym błędy  

 - zazwyczaj bezbłędnie podpisuje pełnym 
zdaniem owady 

 - bezbłędnie podpisuje pełnym zdaniem owady 

Ocena Wymaga poprawy Częściowo Dobrze Bardzo dobrze 

 
Unit 1 On safari 

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 dzikie zwierzęta w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, typy środowiska 
naturalnego, atrakcje i czynności turystyczne 
 

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela dzikich zwierząt  w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, typów środowiska 
naturalnego, atrakcji i czynności turystycznych 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela dzikie zwierzęta w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, typy środowiska 
naturalnego, atrakcje i czynności turystyczne 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez nauczyciela 
dzikie zwierzęta w liczbie pojedynczej i mnogiej, typy 
środowiska naturalnego, atrakcje i czynności 
turystyczne 

- wskazuje część liczb od 10 do 100 
wymienionych przez nauczyciela, często 
popełnia przy tym błędy 
 

 - wskazuje część liczb od 10 do 100 
wymienionych przez nauczyciela, czasem 
popełnia przy tym błędy 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela liczby od 10 do 100 

 - bezbłędnie wskazuje  wymienione przez nauczyciela 
liczby od 10 do 100 

-  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 dzikich 
zwierząt  w liczbie pojedynczej i mnogiej, 
typów środowiska naturalnego, atrakcji i 
czynności turystycznych 
 

 - nazywa kilka dzikich zwierząt  w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, typów środowiska 
naturalnego, atrakcji i czynności turystycznych 

 - nazywa większość dzikich zwierząt  w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, typów środowiska 
naturalnego, atrakcji i czynności turystycznych 

 - bezbłędnie nazywa dzikie zwierzęta w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, typy środowiska naturalnego, 
atrakcje i czynności turystyczne 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi opisać 
oraz zadać pytanie o to, co dzikie zwierzęta 
jedzą i czego nie jedzą, gdzie mieszkają, a 
gdzie nie oraz udzielić odpowiedzi, popełnia 

przy tym błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi opisać oraz zadać 
pytanie o to, co dzikie zwierzęta jedzą i czego nie 
jedzą, gdzie mieszkają, a gdzie nie oraz udzielić 
odpowiedzi, czasem popełnia błędy 

 - z mało istotnymi błędami potrafi opisać oraz 
zadać pytanie o to, co dzikie zwierzęta jedzą i 
czego nie jedzą, gdzie mieszkają, a gdzie nie oraz 
udzielić odpowiedzi 

 - potrafi opisać oraz zadać pytanie o to, co dzikie 
zwierzęta jedzą i czego nie jedzą, gdzie mieszkają, 
a gdzie nie oraz udzielić odpowiedzi 
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- z dużą pomocą nauczyciela potrafi 
powiedzieć co chciałby zobaczyć, popełnia 
przy tym błędy In South Africa, I want to see… 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi powiedzie co 
chciałby zobaczyć, czasem popełnia błędy In 
South Africa, I want to see… 

 - potrafi powiedzieć co chciałby zobaczyć, 
sporadycznie popełnia przy tym błędy In South 
Africa, I want to see… 

 - potrafi powiedzieć co chciałby zobaczyć In South 
Africa, I want to see… 

- z dużą pomocą nauczyciela określa 
podobieństwo między zwierzętami, popełnia 
przy tym błędy They both/all live in the jungle. 
 

 - z pomocą nauczyciela określa podobieństwo 
między zwierzętami, czasem popełnia przy tym 
błędy They both/all live in the jungle. 

 - określa podobieństwo między zwierzętami, 
sporadycznie popełnia przy tym błędy They 
both/all live in the jungle. 

 - bezbłędnie określa podobieństwo między zwierzętami 
They both/all live in the jungle. 

- 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 i recytuje 
rymowanki, częściowo rozumie ich treść, jeżeli 
poparta jest gestem/obrazem, wymaga 
zachęty nauczyciela 
 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie piosenki 
i recytuje rymowanki, 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 i recytuje 
rymowanki, zwykle rozumie ich treść, potrafi 
wykonać gesty ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie piosenki, 
recytuje 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 ilustracjami 
z pomocą nauczyciela 
 

 - łączy niektóre wyraz z ilustracjami z niewielką 
pomocą nauczyciela 

 - bez większych trudności łączy wyrazy 
odpowiednimi ilustracjami 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi ilustracjami 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje 
odczytywać nazwy dzikich zwierząt  w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, typów środowiska 
naturalnego, atrakcji i czynności 
turystycznych, popełnia przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela odczytuje nazwy dzikich 
zwierząt  w liczbie pojedynczej i mnogiej, typów 
środowiska naturalnego, atrakcji i czynności 
turystycznych, popełnia przy tym błędy 

 - odczytuje nazwy dzikich zwierząt  w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, typów środowiska 
naturalnego, atrakcji i czynności turystycznych, 
zwykle robi to poprawnie 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy dzikich zwierząt  w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, typów środowiska naturalnego, 
atrakcji i czynności turystycznych 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje odczytać 
struktury z rozdziału, ale sprawia mu to 
trudność, zwykle nie rozumie ich znaczenia, 
próbuje połączyć je z odpowiednim 
obrazkiem, popełnia przy tym liczne błędy  
 

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

 - odczytuje struktury z rozdziału, popełniając 
przy tym nieliczne błędy, zwykle rozumie ich 
znaczenie, prawidłowo łączy je z obrazkiem  

 - z łatwością odczytuje struktury z rozdziału, rozumie 
ich znaczenie, prawidłowo łączy je z obrazkiem  

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje 
przeczytać na głos historyjkę, ale sprawia mu 
to trudność, zwykle nie rozumie czytanych 
zwrotów 

 - z pomocą nauczyciela czyta na głos historyjkę, 
popełnia przy tym nieliczne błędy, czasem nie 
rozumie czytanych zwrotów 

 - czyta na głos historyjkę, popełniając przy tym 
nieliczne błędy, zwykle rozumie znaczenie 
czytanych zwrotów 

 - z łatwością czyta na głos historyjkę, rozumie znaczenie 
czytanych zwrotów 

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 dzikich zwierząt w 
liczbie pojedynczej i mnogiej, typów 
środowiska naturalnego atrakcji i czynności 

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać część 
nazw dzikich zwierząt w liczbie pojedynczej i 
mnogiej, typów środowiska naturalnego atrakcji 

 - potrafi zapisać nazwy dzikich zwierząt w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, typów środowiska 
naturalnego atrakcji i czynności turystycznych 

 - potrafi zapisać nazwy dzikich zwierząt w liczbie 
pojedynczej i mnogiej, typów środowiska naturalnego 
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turystycznych pod wskazanym przez 
nauczyciela obrazkiem, popełnia przy tym 
liczne błędy 
 

i czynności turystycznych pod odpowiednim 
obrazkiem, popełnia przy tym błędy 

pod odpowiednim obrazkiem, popełnia przy tym 
mało znaczące błędy 

atrakcji i czynności turystycznych pod odpowiednim 
obrazkiem 

- z dużą pomocą nauczyciela zapisuje niektóre 
struktury z rozdziału, popełnia przy tym liczne 
błędy, zwykle nie rozumie ich znaczenia 
 

 - z pomocą nauczyciela zapisuje część struktur 
z rozdziału, popełnia przy tym błędy, czasem nie 
rozumie ich znaczenia 

 - zapisuje większość struktur z rozdziału, zwykle 
robi to poprawnie lub popełnia małoistotne 
błędy, rozumie ich znaczenie 

 - bezbłędnie zapisuje struktury z rozdziału, rozumie ich 
znaczenie 

Ocena Wymaga poprawy Częściowo Dobrze Bardzo dobrze 

 
Unit 2 What’s the matter, Tiger? 

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 zwierząt, cechy części 
ciała i zasady ochrony środowiska naturalnego 
 

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela części ciała zwierząt, cech części 
ciała i zasad ochrony środowiska naturalnego 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela części ciała zwierząt, cechy 
części ciała i zasady ochrony środowiska 
naturalnego 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez nauczyciela 
części ciała zwierząt, cechy części ciała i zasady ochrony 
środowiska naturalnego 

-  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 zwierząt, cechy części ciała i zasady 
ochrony środowiska naturalnego 
 

 - nazywa część części ciała zwierząt, cech części 
ciała i zasad ochrony środowiska naturalnego 

 - nazywa większość części ciała zwierząt, cech 
części ciała i zasad ochrony środowiska 
naturalnego 

 - bezbłędnie nazywa części ciała zwierząt, cechy części 
ciała i zasady ochrony środowiska naturalnego 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi opisać 
części ciała oraz zapytać o to, jakie części ciała 
się ma, a jakich nie i udzielić odpowiedzi., 
popełnia przy tym błędy I have/haven’t got 
(whiskers).; Have you got (a big body)? Yes, I 
have./No, I haven’t. 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi opisać części ciała 
oraz zapytać o to, jakie części ciała się ma, a 
jakich nie i udzielić odpowiedzi., popełnia przy 
tym błędy I have/haven’t got (whiskers).; Have 
you got (a big body)? Yes, I have./No, I haven’t. 

 - potrafi opisać części ciała oraz zapytać o to, 
jakie części ciała się ma, a jakich nie i udzielić 
odpowiedzi., sporadycznie popełnia błędy 
I have/haven’t got (whiskers).; Have you got (a 
big body)? Yes, I have./No, I haven’t. 

 - potrafi opisać części ciała oraz zapytać o to, jakie 
części ciała się ma, a jakich nie i udzielić odpowiedzi. 
I have/haven’t got (whiskers).; Have you got (a big 
body)? Yes, I have./No, I haven’t. 

- z dużą pomocą nauczyciela opisuje, czego się 
boi, popełnia przy tym błędy I’m scared of 
(tigers). 
 

 - z pomocą nauczyciela opisuje, czego się boi, 
czasem popełnia przy tym błędy I’m scared of 
(tigers). 

 - opisuje, czego się boi, zwykle robi to poprawnie 
I’m scared of (tigers). 

 - bezbłędnie opisuje, czego się boi I’m scared of (tigers). 

- z dużą pomocą nauczyciela opisuje jakie 
części ciała ma dane zwierzę, a jakich nie, a 
także różnice między zwierzętami, popełnia 
przy tym błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela opisuje jakie części ciała 
ma dane zwierzę, a jakich nie, a także różnice 
między zwierzętami, popełnia przy tym błędy 

 - zwykle poprawnie opisuje jakie części ciała ma 
dane zwierzę, a jakich nie, a także różnice 
między zwierzętami 

 - bezbłędnie opisuje jakie części ciała ma dane zwierzę, 
a jakich nie, a także różnice między zwierzętami 



8 

 

- z dużą pomocą nauczyciela nazywa zasady 
ochrony środowiska, pyta o to, jak można 
chronić środowisko oraz udziela odpowiedzi, 
popełnia przy tym dużo błędów 

 - z pomocą nauczyciela nazywa zasady ochrony 
środowiska, pyta o to, jak można chronić 
środowisko oraz udziela odpowiedzi, popełnia 
przy tym błędy 

 - z niewielkimi błędami nazywa zasady ochrony 
środowiska, pyta o to, jak można chronić 
środowisko oraz udziela odpowiedzi 

 - nazywa zasady ochrony środowiska, pyta o to, jak 
można chronić środowisko oraz udziela odpowiedzi 

- 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 i recytuje 
rymowanki, częściowo rozumie ich treść, jeżeli 
poparta jest gestem/obrazem, wymaga 
zachęty nauczyciela 
 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie piosenki 
i recytuje rymowanki, 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 i recytuje 
rymowanki, zwykle rozumie ich treść, potrafi 
wykonać gesty ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie piosenki, 
recytuje 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 ilustracjami 
z pomocą nauczyciela 
 

 - łączy niektóre wyraz z ilustracjami z niewielką 
pomocą nauczyciela 

 - bez większych trudności łączy wyrazy 
odpowiednimi ilustracjami 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi ilustracjami 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy części ciała zwierząt, cechy części ciała i 
zasady ochrony środowiska naturalnego, 
popełnia przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela odczytuje nazwy części 
ciała zwierząt, cechy części ciała i zasady 
ochrony środowiska naturalnego, czasem 
popełnia przy tym błędy 

 - odczytuje nazwy części ciała zwierząt, cechy 
części ciała i zasady ochrony środowiska 
naturalnego, zwykle robi to poprawnie 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy części ciała zwierząt, 
cechy części ciała i zasady ochrony środowiska 
naturalnego 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje odczytać 
struktury z rozdziału, ale sprawia mu to 
trudność, zwykle nie rozumie ich znaczenia, 
próbuje połączyć je z odpowiednim 
obrazkiem, popełnia przy tym liczne błędy  
 

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

 - odczytuje struktury z rozdziału, popełniając 
przy tym nieliczne błędy, zwykle rozumie ich 
znaczenie, prawidłowo łączy je z obrazkiem  

 - z łatwością odczytuje struktury z rozdziału, rozumie 
ich znaczenie, prawidłowo łączy je z obrazkiem  

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje 
przeczytać na głos historyjkę, ale sprawia mu 
to trudność, zwykle nie rozumie czytanych 
zwrotów 
 

 - z pomocą nauczyciela czyta na głos historyjkę, 
popełnia przy tym nieliczne błędy, czasem nie 
rozumie czytanych zwrotów 

 - czyta na głos historyjkę, popełniając przy tym 
nieliczne błędy, zwykle rozumie znaczenie 
czytanych zwrotów 

 - z łatwością czyta na głos historyjkę, rozumie znaczenie 
czytanych zwrotów 

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 części ciała 
zwierząt, cech części ciała i zasad ochrony 
środowiska naturalnego pod wskazanym przez 
nauczyciela obrazkiem, popełnia przy tym 
liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać część 
nazw części ciała zwierząt, cech części ciała i 
zasad ochrony środowiska naturalnego pod 
odpowiednim obrazkiem, popełnia przy tym 
błędy 

 - potrafi zapisać nazwy części ciała zwierząt, cech 
części ciała i zasad ochrony środowiska 
naturalnego pod odpowiednim obrazkiem, 
popełnia przy tym mało znaczące błędy 

 - potrafi zapisać nazwy części ciała zwierząt, cech części 
ciała i zasad ochrony środowiska naturalnego pod 
odpowiednim obrazkiem 
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- z dużą pomocą nauczyciela zapisuje niektóre 
struktury z rozdziału, popełnia przy tym liczne 
błędy, zwykle nie rozumie ich znaczenia 
 

 - z pomocą nauczyciela zapisuje część struktur 
z rozdziału, popełnia przy tym błędy, czasem nie 
rozumie ich znaczenia 

 - zapisuje większość struktur z rozdziału, zwykle 
robi to poprawnie lub popełnia małoistotne 
błędy, rozumie ich znaczenie 

 - bezbłędnie zapisuje struktury z rozdziału, rozumie ich 
znaczenie 

Ocena Wymaga poprawy Częściowo Dobrze Bardzo dobrze 

 
Unit 3 Talent Show 

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 czynności wykonywane w wolnym 
czasie, sposoby wykonywania czynności, 
dyscypliny sportowe 
 

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, sposobów wykonywania czynności, 
dyscyplin sportowych 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela czynności wykonywane w 
wolnym czasie, sposoby wykonywania czynności, 
dyscypliny sportowe 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez nauczyciela 
czynności wykonywane w wolnym czasie, sposoby 
wykonywania czynności, dyscypliny sportowe 

-  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 czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, sposobów 
wykonywania czynności, dyscyplin sportowych 
 

 - nazywa część czynności wykonywanych w 
wolnym czasie, sposobów wykonywania 
czynności, dyscyplin sportowych 

 - nazywa większość czynności wykonywanych 
w wolnym czasie, sposobów wykonywania 
czynności, dyscyplin sportowych 

 - bezbłędnie nazywa czynności wykonywane w wolnym 
czasie, sposoby wykonywania czynności, dyscypliny 
sportowe 

- z dużą pomocą nauczyciela opisuje, jakie 
czynności potrafi wykonywać w wolnym 
czasie, a jakich nie; pyta o te umiejętności oraz 
udziela odpowiedzi, popełnia przy tym dużo 
błędów 
 

 - z pomocą nauczyciela opisuje, jakie czynności 
potrafi wykonywać w wolnym czasie, a jakich 
nie; pyta o te umiejętności oraz udziela 
odpowiedzi, popełnia przy tym błędy 

 - opisuje, jakie czynności potrafi wykonywać 
w wolnym czasie, a jakich nie; pyta o te 
umiejętności oraz udziela odpowiedzi, 
sporadycznie popełnia błędy 

 - opisuje, jakie czynności potrafi wykonywać w wolnym 
czasie, a jakich nie; pyta o te umiejętności oraz udziela 
odpowiedzi 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi zapytać 
o umiejętności i udzielić odpowiedzi, popełnia 
przy tym błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapytać o 
umiejętności i udzielić odpowiedzi, popełnia przy 
tym nieliczne błędy 

 - potrafi zapytać o umiejętności i udzielić 
odpowiedzi, sporadycznie popełnia błędy 

 - potrafi zapytać o umiejętności i udzielić odpowiedzi 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi opisać 
umiejętności osób trzecich, popełnia przy tym 
błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi opisać 
umiejętności osób trzecich, popełnia przy tym 
błędy 

 - potrafi opisać umiejętności osób trzecich, 
zwykle robi to poprawnie 

 - bezbłędnie opisuje umiejętności osób trzecich 

- z dużą pomocą potrafi zadać pytania o sporty 
popularne w danym kraju i udzielić 
odpowiedzi, popełnia przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi zadać pytania o 
sporty popularne w danym kraju i udzielić 
odpowiedzi, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi zadać pytania o sporty popularne w 
danym kraju i udzielić odpowiedzi, popełnia przy 
tym mało znaczące błędy 

 - potrafi zadać pytania o sporty popularne w danym 
kraju i udzielić odpowiedzi 
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- 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 i recytuje 
rymowanki, częściowo rozumie ich treść, jeżeli 
poparta jest gestem/obrazem, wymaga 
zachęty nauczyciela 
 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie piosenki 
i recytuje rymowanki, 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 i recytuje 
rymowanki, zwykle rozumie ich treść, potrafi 
wykonać gesty ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie piosenki, 
recytuje 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 ilustracjami 
z pomocą nauczyciela 
 

 - łączy niektóre wyraz z ilustracjami z niewielką 
pomocą nauczyciela 

 - bez większych trudności łączy wyrazy 
odpowiednimi ilustracjami 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi ilustracjami 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje 
odczytywać nazwy czynności wykonywanych 
w wolnym czasie, sposobów wykonywania 
czynności, dyscyplin sportowych, popełnia 
przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela odczytuje nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym czasie, 
sposobów wykonywania czynności, dyscyplin 
sportowych, czasem popełnia przy tym błędy 

 - odczytuje nazwy czynności wykonywanych w 
wolnym czasie, sposobów wykonywania 
czynności, dyscyplin sportowych, zwykle robi to 
poprawnie 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy czynności wykonywanych 
w wolnym czasie, sposobów wykonywania czynności, 
dyscyplin sportowych 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje odczytać 
struktury z rozdziału, ale sprawia mu to 
trudność, zwykle nie rozumie ich znaczenia, 
próbuje połączyć je z odpowiednim 
obrazkiem, popełnia przy tym liczne błędy  
 

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

 - odczytuje struktury z rozdziału, popełniając 
przy tym nieliczne błędy, zwykle rozumie ich 
znaczenie, prawidłowo łączy je z obrazkiem  

 - z łatwością odczytuje struktury z rozdziału, rozumie 
ich znaczenie, prawidłowo łączy je z obrazkiem  

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje 
przeczytać na głos historyjkę, ale sprawia mu 
to trudność, zwykle nie rozumie czytanych 
zwrotów 
 

 - z pomocą nauczyciela czyta na głos historyjkę, 
popełnia przy tym nieliczne błędy, czasem nie 
rozumie czytanych zwrotów 

 - czyta na głos historyjkę, popełniając przy tym 
nieliczne błędy, zwykle rozumie znaczenie 
czytanych zwrotów 

 - z łatwością czyta na głos historyjkę, rozumie 
znaczenie czytanych zwrotów 

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 czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, sposobów 
wykonywania czynności i dyscyplin 
sportowych pod wskazanym przez nauczyciela 
obrazkiem, popełnia przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać część 
nazw czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, sposobów wykonywania czynności i 
dyscyplin sportowych pod odpowiednim 
obrazkiem, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi zapisać nazwy czynności wykonywanych 
w wolnym czasie, sposobów wykonywania 
czynności i dyscyplin sportowych pod 
odpowiednim obrazkiem, popełnia przy tym 
mało znaczące błędy 

 - potrafi zapisać nazwy czynności wykonywanych 
w wolnym czasie, sposobów wykonywania czynności 
i dyscyplin sportowych pod odpowiednim obrazkiem 

- z dużą pomocą nauczyciela zapisuje niektóre 
struktury z rozdziału, popełnia przy tym liczne 
błędy, zwykle nie rozumie ich znaczenia 
 

 - z pomocą nauczyciela zapisuje część struktur 
z rozdziału, popełnia przy tym błędy, czasem nie 
rozumie ich znaczenia 

 - zapisuje większość struktur z rozdziału, zwykle 
robi to poprawnie lub popełnia małoistotne 
błędy, rozumie ich znaczenie 

 - bezbłędnie zapisuje struktury z rozdziału, rozumie ich 
znaczenie 
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Ocena Wymaga poprawy Częściowo Dobrze Bardzo dobrze 

 
Unit 4 My busy day 

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 kilka wymienionych przez 
nauczyciela czynności codziennych, zawodów, 
czynności wykonywanych po lekcjach w 
szkole, a także godzin na zegarze 
 

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela czynności codziennych, zawodów, 
czynności wykonywanych po lekcjach w szkole, a 
także godzin na zegarze 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela czynności codzienne, zawody, 
czynności wykonywane po lekcjach w szkole, a 
także godziny na zegarze 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez nauczyciela 
czynności codzienne, zawody, czynności wykonywane 
po lekcjach w szkole, a także godziny na zegarze 

-  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  czynności 
codziennych, zawodów, czynności 
wykonywanych po lekcjach w szkole, a także 
godzin na zegarze 
 

 - nazywa część czynności codziennych, 
zawodów, czynności wykonywanych po lekcjach 
w szkole, a także godzin na zegarze 

 - nazywa większość czynności codziennych, 
zawodów, czynności wykonywanych po lekcjach 
w szkole, a także godzin na zegarze 

 - bezbłędnie nazywa czynności codzienne, zawody, 
czynności wykonywane po lekcjach w szkole, a także 
godziny na zegarze 

- z dużą pomocą nauczyciela  potrafi zapytać o 
godzinę i udzielić odpowiedzi, popełnia przy 
tym błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi zadać pytanie o 
godzinę i udzielić odpowiedzi, popełnia przy tym 
błędy 

 - potrafi zadać pytanie o godzinę i udzielić 
odpowiedzi, sporadycznie popełnia błędy 

 - potrafi zadać pytanie o godzinę i udzielić odpowiedzi 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi zadać 
pytanie o godzinę wykonywania danej 
czynności i udzielić odpowiedz pełnym 
zdaniem, popełnia przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi zadać pytanie 
o godzinę wykonywania danej czynności i 
udzielić odpowiedz pełnym zdaniem, popełnia 
przy tym błędy 

 - z niewielkimi błędami potrafi zadać pytanie o 
godzinę wykonywania danej czynności i udzielić 
odpowiedzi pełnym zdaniem 

 - potrafi zadać pytanie o godzinę wykonywania danej 
czynności i udzielić odpowiedzi pełnym zdaniem 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi opisać 
swój poranek i podać godziny wykonywania 
czynności, popełnia przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi opisać swój 
poranek i podać godziny wykonywania 
czynności, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi opisać swój poranek i podać godziny 
wykonywania czynności, sporadycznie popełnia 
przy tym błędy 

 - z łatwością opisuje swój poranek i podaje godziny 
wykonywania czynności 

- z dużą pomocą nauczyciela opisuje obowiązki 
i typowy dzień osoby wykonującej dany 
zawód, popełnia przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela opisuje obowiązki i 
typowy dzień osoby wykonującej dany zawód, 
popełnia przy tym błędy 

 - potrafi opisać obowiązki i typowy dzień osoby 
wykonującej dany zawód, sporadycznie popełnia 
przy tym błędy 

 - potrafi opisać obowiązki i typowy dzień osoby 
wykonującej dany zawód 

- z dużą pomocą nauczyciela pyta o to, skąd się 
pochodzi, o której wraca się ze szkoły i co się 
wykonuje w wolnym czasie oraz udziela 
odpowiedzi, popełnia przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela pyta o to, skąd się 
pochodzi, o której wraca się ze szkoły i co się 
wykonuje w wolnym czasie oraz udziela 
odpowiedzi, popełnia przy tym błędy 

 - pyta o to, skąd się pochodzi, o której wraca się 
ze szkoły i co się wykonuje w wolnym czasie oraz 
udziela odpowiedzi, czasem popełnia przy tym 
małoznaczące błędy 

 - z łatwością pyta o to, skąd się pochodzi, o której 
wraca się ze szkoły i co się wykonuje w wolnym czasie 
oraz udziela odpowiedzi 
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- 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 i recytuje 
rymowanki, częściowo rozumie ich treść, jeżeli 
poparta jest gestem/obrazem, wymaga 
zachęty nauczyciela 
 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie piosenki 
i recytuje rymowanki, 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 i recytuje 
rymowanki, zwykle rozumie ich treść, potrafi 
wykonać gesty ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie piosenki, 
recytuje 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 ilustracjami 
z pomocą nauczyciela 
 

 - łączy niektóre wyraz z ilustracjami z niewielką 
pomocą nauczyciela 

 - bez większych trudności łączy wyrazy 
odpowiednimi ilustracjami 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi ilustracjami 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje 
odczytywać nazwy czynności codziennych, 
zawodów, czynności wykonywanych po 
lekcjach w szkole, a także godziny, popełnia 
przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela odczytuje nazwy 
czynności codziennych, zawodów, czynności 
wykonywanych po lekcjach w szkole, a także 
godziny, czasem popełnia przy tym błędy 

 - odczytuje nazwy czynności codziennych, 
zawodów, czynności wykonywanych po lekcjach 
w szkole, a także godziny, zwykle robi to 
poprawnie 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy czynności codziennych, 
zawodów, czynności wykonywanych po lekcjach w 
szkole, a także godzin na zegarze 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje odczytać 
struktury z rozdziału, ale sprawia mu to 
trudność, zwykle nie rozumie ich znaczenia, 
próbuje połączyć je z odpowiednim 
obrazkiem, popełnia przy tym liczne błędy  
 

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

 - odczytuje struktury z rozdziału, popełniając 
przy tym nieliczne błędy, zwykle rozumie ich 
znaczenie, prawidłowo łączy je z obrazkiem  

 - z łatwością odczytuje struktury z rozdziału, rozumie 
ich znaczenie, prawidłowo łączy je z obrazkiem  

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje 
przeczytać na głos historyjkę, ale sprawia mu 
to trudność, zwykle nie rozumie czytanych 
zwrotów 
 

 - z pomocą nauczyciela czyta na głos historyjkę, 
popełnia przy tym nieliczne błędy, czasem nie 
rozumie czytanych zwrotów 

 - czyta na głos historyjkę, popełniając przy tym 
nieliczne błędy, zwykle rozumie znaczenie 
czytanych zwrotów 

 - z łatwością czyta na głos historyjkę, rozumie 
znaczenie czytanych zwrotów 

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 czynności 
codziennych, zawodów, czynności 
wykonywanych po lekcjach w szkole, a także 
godziny pod wskazanym przez nauczyciela 
obrazkiem, popełnia przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać część 
nazw czynności codziennych, zawodów, 
czynności wykonywanych po lekcjach w szkole, a 
także godziny pod odpowiednim obrazkiem, 
popełnia przy tym błędy 

 - potrafi zapisać nazwy czynności codziennych, 
zawodów, czynności wykonywanych po lekcjach 
w szkole, a także godziny pod odpowiednim 
obrazkiem, popełnia przy tym mało znaczące 
błędy 

 - potrafi zapisać nazwy czynności codziennych, 
zawodów, czynności wykonywanych po lekcjach 
w szkole, a także godziny pod odpowiednim obrazkiem 

- z dużą pomocą nauczyciela zapisuje niektóre 
struktury z rozdziału, popełnia przy tym liczne 
błędy, zwykle nie rozumie ich znaczenia 
 

 - z pomocą nauczyciela zapisuje część struktur 
z rozdziału, popełnia przy tym błędy, czasem nie 
rozumie ich znaczenia 

 - zapisuje większość struktur z rozdziału, zwykle 
robi to poprawnie lub popełnia małoistotne 
błędy, rozumie ich znaczenie 

 - bezbłędnie zapisuje struktury z rozdziału, rozumie ich 
znaczenie 
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Ocena Wymaga poprawy Częściowo Dobrze Bardzo dobrze 

 
Unit 5 Let’s go shopping 

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 sklepy, budynki miejskie, 
pieniądze 
 

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela sklepów, budynków miejskich, 
pieniędzy 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela sklepy, budynki miejskie, 
pieniądze 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez nauczyciela 
sklepy, budynki miejskie, pieniądze 

-  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 sklepów, 
budynków miejskich, pieniędzy  
 

 - nazywa część sklepów, budynków miejskich, 
pieniędzy 

 - nazywa większość sklepów, budynków 
miejskich, pieniędzy 

 - bezbłędnie nazywa sklepy, budynki miejskie, 
pieniądze 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi opisać, co 
znajduje się w danym miejscu, zapytać o dany 
sklep i udzielić informacji o tym, gdzie znajduje 
się sklep, popełnia przy tym liczne błędy  
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi opisać, co 
znajduje się w danym miejscu, zapytać o dany 
sklep i udzielić informacji o tym, gdzie znajduje 
się sklep, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi opisać, co znajduje się w danym 
miejscu, zapytać o dany sklep i udzielić 
informacji o tym, gdzie znajduje się sklep, 
sporadycznie popełnia przy tym błędy 

 - opisać, co znajduje się w danym miejscu, zapytać 
o dany sklep i udzielić informacji o tym, gdzie znajduje 
się sklep 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi opisać, co 
znajduje się w rodzinnym mieście, a czego w 
nim nie ma, popełnia przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi opisać, co 
znajduje się w rodzinnym mieście, a czego w nim 
nie ma, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi opisać, co znajduje się w rodzinnym 
mieście, a czego w nim nie ma, sporadycznie 
popełnia przy tym błędy 

 - potrafi opisać, co znajduje się w rodzinnym mieście, 
a czego w nim nie ma 

- z bardzo dużą pomocą nauczyciela próbuje 
opisać swoje wymarzone miasto, popełnia 
przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi opisać swoje 
wymarzone miasto, popełnia przy tym błędy 

 - z niewielkimi błędami potrafi opisać swoje 
wymarzone miasto 

 - potrafi opisać swoje wymarzone miasto 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi poprosić 
o produkty w sklepie, zapytać o cenę i udzielić 
odpowiedzi, popełnia przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi poprosić o 
produkty w sklepie, zapytać o cenę i udzielić 
odpowiedzi, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi poprosić o produkty w sklepie, zapytać 
o cenę i udzielić odpowiedzi, sporadycznie 
popełnia przy tym błędy 

 - potrafi poprosić o produkty w sklepie, zapytać o cenę 
i udzielić odpowiedzi 

- 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 i recytuje 
rymowanki, częściowo rozumie ich treść, jeżeli 
poparta jest gestem/obrazem, wymaga 
zachęty nauczyciela 
 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie piosenki 
i recytuje rymowanki, 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 i recytuje 
rymowanki, zwykle rozumie ich treść, potrafi 
wykonać gesty ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie piosenki, 
recytuje rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 
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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 ilustracjami 
z pomocą nauczyciela 
 

 - łączy niektóre wyraz z ilustracjami z niewielką 
pomocą nauczyciela 

 - bez większych trudności łączy wyrazy 
odpowiednimi ilustracjami 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi ilustracjami 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje 
odczytywać nazwy sklepów, budynków 
miejskich, pieniędzy, popełnia przy tym liczne 
błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela odczytuje nazwy 
sklepów, budynków miejskich, pieniędzy, czasem 
popełnia przy tym błędy 

 - odczytuje nazwy sklepów, budynków miejskich, 
pieniędzy, zwykle robi to poprawnie 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy sklepów, budynków 
miejskich, pieniędzy 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje odczytać 
struktury z rozdziału, ale sprawia mu to 
trudność, zwykle nie rozumie ich znaczenia, 
próbuje połączyć je z odpowiednim 
obrazkiem, popełnia przy tym liczne błędy  
 

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

 - odczytuje struktury z rozdziału, popełniając 
przy tym nieliczne błędy, zwykle rozumie ich 
znaczenie, prawidłowo łączy je z obrazkiem  

 - z łatwością odczytuje struktury z rozdziału, rozumie 
ich znaczenie, prawidłowo łączy je z obrazkiem  

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje 
przeczytać na głos historyjkę, ale sprawia mu 
to trudność, zwykle nie rozumie czytanych 
zwrotów 
 

 - z pomocą nauczyciela czyta na głos historyjkę, 
popełnia przy tym nieliczne błędy, czasem nie 
rozumie czytanych zwrotów 

 - czyta na głos historyjkę, popełniając przy tym 
nieliczne błędy, zwykle rozumie znaczenie 
czytanych zwrotów 

 - z łatwością czyta na głos historyjkę, rozumie 
znaczenie czytanych zwrotów 

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 sklepów, 
budynków miejskich i pieniędzy pod 
wskazanym przez nauczyciela obrazkiem, 
popełnia przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać część 
nazw sklepów, budynków miejskich i pieniędzy 
pod odpowiednim obrazkiem, popełnia przy tym 
błędy 

 - potrafi zapisać nazwy sklepów, budynków 
miejskich i pieniędzy pod odpowiednim 
obrazkiem, popełnia przy tym mało znaczące 
błędy 

 - potrafi zapisać nazwy sklepów, budynków miejskich 
i pieniędzy pod odpowiednim obrazkiem 

- z dużą pomocą nauczyciela zapisuje niektóre 
struktury z rozdziału, popełnia przy tym liczne 
błędy, zwykle nie rozumie ich znaczenia 
 

 - z pomocą nauczyciela zapisuje część struktur 
z rozdziału, popełnia przy tym błędy, czasem nie 
rozumie ich znaczenia 

 - zapisuje większość struktur z rozdziału, zwykle 
robi to poprawnie lub popełnia małoistotne 
błędy, rozumie ich znaczenie 

 - bezbłędnie zapisuje struktury z rozdziału, rozumie ich 
znaczenie 

Ocena Wymaga poprawy Częściowo Dobrze Bardzo dobrze 

 
Unit 6 Going on holiday 

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 czynności wykonywane podczas 

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela czynności wykonywanych podczas 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela czynności wykonywane 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez nauczyciela 
czynności wykonywane podczas wakacji, miejsca 
wakacyjne, wakacyjne miejsca noclegowe 
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wakacji, miejsca wakacyjne, wakacyjne 
miejsca noclegowe 
 

wakacji, miejsc wakacyjnych, wakacyjnych 
miejsc noclegowych 

podczas wakacji, miejsca wakacyjne, wakacyjne 
miejsca noclegowe 

-  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  
czynności wykonywanych podczas wakacji, 
miejsc wakacyjnych, wakacyjnych miejsc 
noclegowych 
 

 - nazywa część czynności wykonywanych 
podczas wakacji, miejsc wakacyjnych, 
wakacyjnych miejsc noclegowych 

 - nazywa większość czynności wykonywanych 
podczas wakacji, miejsc wakacyjnych, 
wakacyjnych miejsc noclegowych 

 - bezbłędnie nazywa czynności wykonywane podczas 
wakacji, miejsca wakacyjne, wakacyjnych miejsca 
noclegowe 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi opisać, 
jaką czynność wykonuje w chwili mówienia i 
co robią osoby trzecie, popełnia przy tym 
liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi opisać, jaką 
czynność wykonuje w chwili mówienia i co robią 
osoby trzecie, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi opisać, jaką czynność wykonuje w chwili 
mówienia i co robią osoby trzecie, sporadycznie 
popełnia przy tym błędy 

 - bezbłędnie opisuje, jaką czynność wykonuje w chwili 
mówienia i co robią osoby trzecie 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi zapytać o 
to, co robi inna osoba w chwili obecnej i 
udzielić odpowiedzi, popełnia przy tym liczne 
błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapytać o to, co 
robi inna osoba w chwili obecnej i udzielić 
odpowiedzi, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi zapytać o to, co robi inna osoba w 
chwili obecnej i udzielić odpowiedzi, czasem 
popełnia przy tym małoistotne błędy 

 - potrafi zapytać o to, co robi inna osoba w chwili 
obecnej i udzielić odpowiedzi 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje opisać, 
gdzie znajdują się różne osoby przebywające 
na wakacjach i jakie czynności wykonują w 
tych miejscach, popełnia przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi opisać, gdzie 
znajdują się różne osoby przebywające na 
wakacjach i jakie czynności wykonują w tych 
miejscach, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi opisać, gdzie znajdują się różne osoby 
przebywające na wakacjach i jakie czynności 
wykonują w tych miejscach, czasem popełnia 
przy tym błędy 

 - potrafi opisać, gdzie znajdują się różne osoby 
przebywające na wakacjach i jakie czynności wykonują 
w tych miejscach 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje zadać 
pytanie o to, gdzie druga osoba jest na 
wakacjach, gdzie nocuje, co robi i jaka jest 
pogoda oraz udziela odpowiedzi, popełnia 
przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi zadać pytanie o 
to, gdzie druga osoba jest na wakacjach, gdzie 
nocuje, co robi i jaka jest pogoda oraz udziela 
odpowiedzi, popełnia przy tym błędy 

 - potrafi zadać pytanie o to, gdzie druga osoba 
jest na wakacjach, gdzie nocuje, co robi i jaka 
jest pogoda oraz udziela odpowiedzi, 
sporadycznie popełnia przy tym błędy 

 - potrafi zadać pytanie o to, gdzie druga osoba jest na 
wakacjach, gdzie nocuje, co robi i jaka jest pogoda oraz 
udziela odpowiedzi 

- 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 
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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 ilustracjami 
z pomocą nauczyciela 
 

 - łączy niektóre wyraz z ilustracjami z niewielką 
pomocą nauczyciela 

 - bez większych trudności łączy wyrazy 
odpowiednimi ilustracjami 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi ilustracjami 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje 
odczytywać nazwy czynności wykonywanych 
podczas wakacji, miejsc wakacyjnych, 
wakacyjnych miejsc noclegowych, popełnia 
przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela odczytuje część nazw 
czynności wykonywanych podczas wakacji, 
miejsc wakacyjnych, wakacyjnych miejsc 
noclegowych, popełnia przy tym błędy 

 - zwykle poprawnie odczytuje nazwy czynności 
wykonywanych podczas wakacji, miejsc 
wakacyjnych, wakacyjnych miejsc noclegowych 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy czynności wykonywanych 
podczas wakacji, miejsc wakacyjnych, wakacyjnych 
miejsc noclegowych 

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

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie piosenki 
i recytuje rymowanki, 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 i recytuje 
rymowanki, zwykle rozumie ich treść, potrafi 
wykonać gesty ilustrujące ich treść 

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

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 czynności 
wykonywanych podczas wakacji, miejsc 
wakacyjnych, wakacyjnych miejsc 
noclegowych pod wskazanym przez 
nauczyciela obrazkiem, popełnia przy tym 
liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać część 
nazw czynności wykonywanych podczas wakacji, 
miejsc wakacyjnych, wakacyjnych miejsc 
noclegowych pod odpowiednim obrazkiem, 
popełnia przy tym błędy 

 - potrafi zapisać nazwy czynności wykonywanych 
podczas wakacji, miejsc wakacyjnych, 
wakacyjnych miejsc noclegowych pod 
odpowiednim obrazkiem, popełnia przy tym 
mało znaczące błędy 

 - potrafi zapisać nazwy czynności wykonywanych 
podczas wakacji, miejsc wakacyjnych, wakacyjnych 
miejsc noclegowych pod odpowiednim obrazkiem 

- z dużą pomocą nauczyciela zapisuje niektóre 
struktury z rozdziału, popełnia przy tym liczne 
błędy, zwykle nie rozumie ich znaczenia 
 

 - z pomocą nauczyciela zapisuje część struktur 
z rozdziału, popełnia przy tym błędy, czasem nie 
rozumie ich znaczenia 

 - zapisuje większość struktur z rozdziału, zwykle 
robi to poprawnie lub popełnia małoistotne 
błędy, rozumie ich znaczenie 

 - bezbłędnie zapisuje struktury z rozdziału, rozumie ich 
znaczenie 

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 i elementy 
bagażu 
 

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela środków transportu i elementów 
bagażu 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela środki transportu i elementy 
bagażu 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez nauczyciela 
środki transportu i elementy bagażu 
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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  środków 
transportu i elementów bagażu 
 

 - nazywa część środków transportu i elementów 
bagażu 

 - nazywa większość środków transportu i 
elementów bagażu 

 - bezbłędnie nazywa środki transportu i elementy 
bagażu 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi 
powiedzieć, gdzie znajdują się elementy 
bagażu, popełnia przy tym błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
potrafi powiedzieć, gdzie znajdują się elementy 
bagażu 

 - zwykle bez trudu potrafi powiedzieć, gdzie 
znajdują się elementy bagażu 

 - z łatwością potrafi powiedzieć, gdzie znajdują się 
elementy bagażu 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi 
powiedzieć, co należy zabrać na wakacje, 
popełnia przy tym błędy  
 

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
potrafi powiedzieć, co należy zabrać na wakacje 

 - zwykle bezbłędnie potrafi powiedzieć, co 
należy zabrać na wakacje 

 - bezbłędnie mówi, co należy zabrać na wakacje 

- 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 i recytuje 
rymowanki, częściowo rozumie ich treść, jeżeli 
poparta jest gestem/obrazem, wymaga 
zachęty nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie piosenki 
i recytuje rymowanki, 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 i recytuje 
rymowanki, zwykle rozumie ich treść, potrafi 
wykonać gesty ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie piosenki, 
recytuje 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 ilustracjami 
z pomocą nauczyciela 
 

 - łączy niektóre wyraz z ilustracjami z niewielką 
pomocą nauczyciela 

 - bez większych trudności łączy wyrazy 
odpowiednimi ilustracjami 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi ilustracjami 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje 
odczytywać nazwy środków transportu i 
elementów bagażu, popełnia przy tym liczne 
błędy 

 - z pomocą nauczyciela potrafi odczytać nazwy 
środków transportu i elementów bagażu, 
popełnia przy tym błędy 

 - z niewielkimi błędami odczytuje nazwy 
środków transportu i elementów bagażu 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy środków transportu 
i elementów bagażu 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje odczytać 
struktury z rozdziału, ale sprawia mu to 
trudność, zwykle nie rozumie ich znaczenia, 
próbuje połączyć je z odpowiednim 
obrazkiem, popełnia przy tym liczne błędy  
 

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

 - odczytuje struktury z rozdziału, popełniając 
przy tym nieliczne błędy, zwykle rozumie ich 
znaczenie, prawidłowo łączy je z obrazkiem  

 - z łatwością odczytuje struktury z rozdziału, rozumie 
ich znaczenie, prawidłowo łączy je z obrazkiem  

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje 
przeczytać na głos historyjkę, ale sprawia mu 
to trudność, zwykle nie rozumie czytanych 
zwrotów 

 - z pomocą nauczyciela czyta na głos historyjkę, 
popełnia przy tym nieliczne błędy, czasem nie 
rozumie czytanych zwrotów 

 - czyta na głos historyjkę, popełniając przy tym 
nieliczne błędy, zwykle rozumie znaczenie 
czytanych zwrotów 

 - z łatwością czyta na głos historyjkę, rozumie znaczenie 
czytanych zwrotów 
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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 środków 
transportu, elementów bagażu pod 
wskazanym przez nauczyciela obrazkiem, 
popełnia przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać część 
nazw środków transportu, elementów bagażu 
pod odpowiednim obrazkiem, popełnia przy tym 
błędy 

 - potrafi zapisać nazwy środków transportu, 
elementów bagażu pod odpowiednim 
obrazkiem, popełnia przy tym mało znaczące 
błędy 

 - potrafi zapisać nazwy środków transportu, elementów 
bagażu pod odpowiednim obrazkiem 

Ocena Wymaga poprawy Częściowo Dobrze Bardzo dobrze 

 
Festivals 

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 symbole i zwyczaje związane ze 
świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocą, 

Prima Aprilis i Dniem Naleśnika (w tym 
składniki naleśników) 
 

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela symboli związanych ze świętami 
Bożego Narodzenia, Wielkanocą, Prima Aprilis i 

Dniem Naleśnika (w tym składniki naleśników) 

 - w większości poprawnie wskazuje wymienione 
przez nauczyciela symbole związane ze świętami 
Bożego Narodzenia, Wielkanocą, Prima Aprilis i 

Dniem Naleśnika (w tym składniki naleśników) 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez nauczyciela 
symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia, 
Wielkanocą, Prima Aprilis i Dniem Naleśnika (w tym 

składniki naleśników) 

-  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, 
Wielkanocą, Prima Aprilis i Dniem Naleśnika 
(w tym składniki naleśników) 
 

 - nazywa część symboli związanych ze świętami 
Bożego Narodzenia, Wielkanocą, Prima Aprilis i 
Dniem Naleśnika (w tym składniki naleśników) 

 - nazywa większość symboli związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocą, Prima 
Aprilis i Dniem Naleśnika (w tym składniki 
naleśników) 

 - bezbłędnie nazywa symbole związane ze świętami 
Bożego Narodzenia, Wielkanocą, Prima Aprilis i Dniem 
Naleśnika (w tym składniki naleśników) 

- 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 i recytuje 
rymowanki, częściowo rozumie ich treść, jeżeli 
poparta jest gestem/obrazem, wymaga 
zachęty nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie piosenki 
i recytuje rymowanki, 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 i recytuje 
rymowanki, zwykle rozumie ich treść, potrafi 
wykonać gesty ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie piosenki, 
recytuje 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 ilustracjami 
z pomocą nauczyciela 

 - łączy niektóre wyraz z ilustracjami z niewielką 
pomocą nauczyciela 

 - bez większych trudności łączy wyrazy 
odpowiednimi ilustracjami 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi ilustracjami 
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- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy symboli związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia, Wielkanocą, Prima Aprilis i Dniem 
Naleśnika (w tym składniki naleśników), 
popełnia przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela odczytuje nazwy symboli 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
Wielkanocą, Prima Aprilis i Dniem Naleśnika (w 
tym składniki naleśników), popełnia przy tym 
błędy 

 - z niewielkimi błędami odczytuje nazwy symboli 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
Wielkanocą, Prima Aprilis i Dniem Naleśnika (w 
tym składniki naleśników) 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy symboli związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocą, Prima Aprilis 
i Dniem Naleśnika (w tym składniki naleśników) 

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje odczytać 
struktury z rozdziału, ale sprawia mu to 
trudność, zwykle nie rozumie ich znaczenia, 
próbuje połączyć je z odpowiednim 
obrazkiem, popełnia przy tym liczne  błędy  
 

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

 - odczytuje struktury z rozdziału, popełniając 
przy tym nieliczne błędy, zwykle rozumie ich 
znaczenie, prawidłowo łączy je z obrazkiem  

 - z łatwością odczytuje struktury z rozdziału, rozumie 
ich znaczenie, prawidłowo łączy je z obrazkiem  

- z dużą pomocą nauczyciela próbuje 
przeczytać na głos historyjkę, ale sprawia mu 
to trudność, zwykle nie rozumie czytanych 
zwrotów 
 

 - z pomocą nauczyciela czyta na głos historyjkę, 
popełnia przy tym nieliczne błędy, czasem nie 
rozumie czytanych zwrotów 

 - czyta na głos historyjkę, popełniając przy tym 
nieliczne błędy, zwykle rozumie znaczenie 
czytanych zwrotów 

 - z łatwością czyta na głos historyjkę, rozumie 
znaczenie czytanych zwrotów 

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 symboli i 
zwyczajów związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia, Wielkanocą, Prima Aprilis i Dniem 
Naleśnika (w tym składniki naleśników)pod 
wskazanym przez nauczyciela obrazkiem, 
popełnia przy tym liczne błędy 
 

 - z pomocą nauczyciela potrafi zapisać część 
nazw symboli i zwyczajów związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocą, Prima 
Aprilis i Dniem Naleśnika (w tym składniki 
naleśników)pod odpowiednim obrazkiem, 
popełnia przy tym błędy 

 - potrafi zapisać nazwy symboli i zwyczajów 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
Wielkanocą, Prima Aprilis i Dniem Naleśnika (w 
tym składniki naleśników)pod odpowiednim 
obrazkiem, popełnia przy tym mało znaczące 
błędy 

 - potrafi zapisać nazwy symboli i zwyczajów związanych 
ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocą, Prima 
Aprilis i Dniem Naleśnika (w tym składniki 
naleśników)pod odpowiednim obrazkiem 
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Zakres materiału w klasie 3 
WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 
IT’S GOOD TO SEE YOU AGAIN! 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

Funkcje językowe, sprawności 
językowe 

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

Rozumie zastosowanie wyrażeń: It’s good to see you again. /  
You too., w odniesieniu do bohaterów kursu i kolegów choć nie stosuje ich spontanicznie. 

Rozumie pytanie o literowanie wyrazów: How do you spell …? i stara się przeliterować poznane nazwy. 

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

Z pomocą nauczyciela przypomina sobie i używa poznanego dotychczas słownictwa (z kurów Bugs Team 1 i Bugs Team 2. 

Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki It’s good to see you again! Umie ustalić kolejność wydarzeń na 
podstawie słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki i opowiedzieć 
historyjkę z użyciem kluczowych słów. 

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

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: It’s good to see you again!, The Bug Alphabet kiedy towarzyszy im nagranie. 
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Uczestniczy w zabawie: Do you remember? 

Odszukuje szczegóły na obrazku. 

UNIT 1 – On safari 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

 
Funkcje językowe, sprawności 

językowe 

Zazwyczaj poprawnie nazywa dzikie zwierzęta: kangaroo, rhino, cheetah, tiger, whale, gorilla, shark, lizard i z pomocą 
nauczyciela określa co jedzą. 

Zazwyczaj poprawnie nazywa środowiska życia zwierząt: jungle, desert, sea, grasslands, river. Zazwyczaj poprawnie określa 
środowiska życia zwierząt (Sharks live in the sea.)  
 

Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 10-100, z pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych 
przedmiotów. 

Poprawnie wymawia dźwięk /e/ 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 the words in your notebook. Open your books. Listen (to the chant / to the song / and 
point). Act out the dialogue. 

Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki On safari. 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 i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania oznajmujące w czasie present simple z czasownikami eat i live w 2. os. l.mn.: 
(Cheetahs) eat/don’t eat (vegetables), (Sharks) live in the (sea). 

Rozumie i odpowiada na pytania typu: Do (gorillas) eat/ don’t eat (vegetables)?, używając zwrotów: Yes, they do. / No, they 
don’t.  

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: The Animals chant, What do they eat song, Bug twister, Where do they live?,  
kiedy towarzyszy im nagranie. 

Rozumie zasady gier: Spike’s top three game, Watch out for the shark!,  Memory game, Similarities,  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 2 – What’s the matter, Tiger? 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

 
Funkcje językowe, sprawności 

językowe 

Zazwyczaj poprawnie nazywa części ciała zwierząt: whiskers, tongue, mouth, teeth, body, wings, tail, claws i z pomocą 
nauczyciela określa jakie części ciała mają zwierzęta. 
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Zazwyczaj poprawnie nazywa cechy części ciała zwierząt: short, long, sharp, strong, thin, thick. Z pomocą nauczyciela określa 
cechy części ciała zwierząt (It’s got (short legs). It hasn’t got (a tail)). 

Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 10-100, z pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych 
przedmiotów. 

Poprawnie wymawia dźwięk // 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 the words in your notebook. Open your books. Listen (to the chant / to the song / and 
point). Act out the dialogue. 

Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki What’s the matter, Tiger?. 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 zaniepokojenie: What’s the matter? 

 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

 
Materiał leksykalno- 

gramatyczny 

Rozumie i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania oznajmujące w czasie present simple z czasownikiem have got w 1. os. l.poj.: 
I’ve got/ have’t got (claws). 
 
 

Rozumie i odpowiada na pytania typu: Have you got (teeth)?, używając zwrotów: Yes, I have. / No, I haven’t.  
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Z pomocą nauczyciela informuje jakie części ciała mają zwierzęta używając czasu present simple z czasownikami have got w 
3. os. l.poj.: It’s got/ hasn’t got (short legs). 

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: Which animal is that? chant,  I’ve got whiskers song, Bug twister, The cat chant,   
kiedy towarzyszy im nagranie. 

Rozumie zasady gier: Spike’s mime game, The Animal gym game, Happy families game, What’s different? 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 3 – Talent Show 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

 
Funkcje językowe, sprawności 

językowe 

Zazwyczaj poprawnie nazywa czynności wykonywane w wolnym czasie: dance, sing, play the guitar, make models, 
skateboard, play tennis, play basketball, rollerblade, ride a bike, play football i z pomocą nauczyciela określa jakie czynności 
wykonuje. 

Zazwyczaj poprawnie nazywa sposoby wykonywania czynności: fast, slowly, high, well, quietly, loudly. Z pomocą nauczyciela 
określa jak wykonywane są czynności: I can (sing) (quietly). 

Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 1-100, z pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych 
przedmiotów. 

Poprawnie wymawia dźwięk /ɑː/ 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 the words in your notebook. Open your books. Listen (to the chant / to the song / and 
point). Act out the dialogue. 

Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki Talent Show. 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 obawę: I’m scared. 
 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

 
Materiał leksykalno- 

gramatyczny 

Rozumie i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania oznajmujące z czasownikiem can: I/ He/She can/ can’t (play the guitar) w celu 
określenia jakie umiejętności posiada oraz jakie umiejętności posiadają inne osoby. 

Rozumie i odpowiada na pytania typu: Can you (dance)?, używając zwrotów: Yes, I can. / No, I can’t.  

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: The hobbies chant,  Look at me song, Bug twister, He can do that! chant,  kiedy 
towarzyszy im nagranie. 
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Rozumie zasady gier: Spike’s shape game, The same order game, Do you remember? game, My new robot 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 – My busy day 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

 
Funkcje językowe, sprawności 

językowe 

Zazwyczaj poprawnie nazywa czynności codzienne: get up, get dressed, have breakfast, brush my teeth, go to school, have 
lunch, have a shower, go to bed; every day i z pomocą nauczyciela określa jakie czynności wykonuje codziennie. 

Zazwyczaj poprawnie nazywa zawody: teacher, firefighter, doctor, shop assistant, police officer, vet. 

Zazwyczaj poprawnie lub z pomocą nauczyciela określa godziny wykonywania czynności (pełne i połówki). 

Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 10-100, z pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych 
przedmiotów. 

Poprawnie wymawia dźwięk // 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 the words in your notebook. Open your books. Listen (to the chant / to the song / and 
point). Act out the dialogue. 
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Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki My busy day. 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. 

 
Zazwyczaj reaguje na polecenie: Put your hand up, please. oraz wyraża zmeczenie: I’m tired. 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

 
Materiał leksykalno- 

gramatyczny 

Rozumie i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania oznajmujące w czasie present simple, informując o tym, jakie czynności dnia 
codziennego wykonuje, o której godzinie: I (have breakfast) at (eight) o’clock. 

Rozumie i odpowiada na pytania typu: What time do you (have breakfast)? 

Rozumie i zadaje pytania o to, która jest godzina (What time is it?) i z pomocą nauczyciela udziela na nie odpowiedzi (It’s (half 
past eleven).). 

Rozumie i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania oznajmujące w czasie present simple z czasownikiem be w 3. os. l.poj.: My 
(aunt) is a vet. 
 
 

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



28 

 

 

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. 

 
Inne umiejętności 

Potrafi śpiewać piosenki i mówić rymowanki: Play, play and play! chant, What time is it? song, Bug twister, The jobs chant, 
kiedy towarzyszy im nagranie. 

Rozumie zasady gier: Spike’s mime game, Every day chain game, What’s your job? game, I spy with Bugs eye i bierze w nich 
aktywny udział. 

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

UNIT 5 – Let’s go shopping 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

 
Funkcje językowe, sprawności 

językowe 

Zazwyczaj poprawnie nazywa rodzaje sklepów: toy shop, bakery, pet shop, bookshop, sweet shop, shoe shop, clothes shop, 
market i z pomocą nauczyciela określa co można w nich kupić. 

Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje i nazywa budynki miejskie: school, hotel, hospital, post office, restaurant, train station. 
 

Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 1-100, z pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych 
przedmiotów. 

Poprawnie wymawia dźwięk /ð/ 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 the words in your notebook. Open your books. Listen (to the chant / to the song / and 
point). Act out the dialogue. 
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Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki Let’s go shopping. 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 zastosowanie wyrażenia: Excuse me. i poproszony, potrafi go użyć w dialogu. 
 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

 
Materiał leksykalno- 

gramatyczny 

Rozumie i z pomocą nauczyciela tworzy zdania oznajmujące w liczbie pojedynczej i mnogiej z konstrukcją there is/ there are, 
np.: There’s a (bakery)., There are (three clothes shops). 

Rozumie i z pomocą nauczyciela tworzy zdania przeczące w liczbie pojedynczej i mnogiej z konstrukcją there is/ there are, np.: 
There’s a (bakery)., There are (three clothes shops). There isn’t a (train station). 
There aren’t any (hotels).  

Rozumie zazwyczaj poprawnie tworzy zdania w 1. osobie l.poj. czasu present continuous, informujące o tym, jakiego sklepu w 
danej chwili szuka: I’m looking for a (supermarket). 

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: I like shopping chant, On the street song, Bug twister, In this town chant, kiedy 
towarzyszy im nagranie. 
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Rozumie zasady gier: Spike’s top three game, Go to the bookshop game, What’s there? game, I spy with Bugs eye i bierze w 
nich aktywny udział. 

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

UNIT 6 – Going on holiday 

JĘZYK  

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

 
Funkcje językowe, sprawności 

językowe 

Zazwyczaj poprawnie nazywa czynności wykonywane podczas wakacji: taking photos, flying a kite, having a picnic, fishing, 
collecting shells, building a sandcastle, snorkelling, making a fire i z pomocą nauczyciela określa jakie czynności wykonuje. 

Zazwyczaj poprawnie nazywa miejsca wakacyjne: beach, mountains, forest, lake, city, village i określa, gdzie znajdują się 
osoby przebywające na wakacjach. 
 

Zazwyczaj poprawnie posługę się liczebnikami w zakresie 10-100, z pomocą nauczyciela podaje liczbę wskazanych 
przedmiotów. 

Poprawnie wymawia dźwięk // 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 the words in your notebook. Open your books. Listen (to the chant / to the song / and 
point). Act out the dialogue. 

Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki Going on holiday. 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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Rozumie wyrażenia określające samopoczucie: I miss my friends., I’m bored., I’m tired. oraz zaskoczenie: What a surprise! 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

 
Materiał leksykalno- 

gramatyczny 

Rozumie i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania oznajmujące w liczbie pojedynczej i mnogiej w czasie present continuous, 
informując o tym, jakie czynności osoby wykonują w tym momencie: I’m/ He’s/ She’s/ We’re/ You’re/ They’re (having a 
picnic). 

Rozumie i zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytanie: What are you doing? 

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: Summer is great! chant, A family holisay song, Bug twister, What a good time! 
chant, kiedy towarzyszy im nagranie. 

Rozumie zasady gier: Spike’s shape game, Hide and seek game, Snap game, I spy with Bugs eye i 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 elementy bagażu: backpack, suitcase, passport, camera, wallet, ticket, penknife, rope, whistle. 

Rozumie przyimki: in, on, under i używa ich w zdaniach. 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są wspierane ruchem, mimiką, gestami: Guess and say…; 
Show me …; Let’s play … Draw/ Write the words in your notebook. Open your books. Listen (to the chant / 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 i zazwyczaj poprawnie stosuje zdanie wskazujące, gdzie coś się znajduje: It’s here/on the (table).  

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

Rozumie konstrukcję typu: I need …, 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 Holiday, holiday, kiedy towarzyszy jej nagranie. 

Rozumie zasady gry I’m going on holiday and I need…, bierze w niej aktywny udział. 

CHRISTMAS 

JĘZYK 

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

Funkcje językowe, sprawności 
językowe 

Rozróżnia i zazwyczaj poprawnie nazywa symbole związane z Bożym Narodzeniem: baubles, sack, Christmas stockings, 
turkey, Christmas pudding; Christmas tree, lights, paper chains, Father Christmas, presents, stars, coat, shoes 
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Z niewielką pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć, jak ma na imię, ile ma lat oraz gdzie mieszka. 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są wspierane ruchem, mimiką, gestami: Say…; Show me 
…; Let’s play … / Write a letter. Open your books. Listen to the song / and point). 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

Materiał leksykalno - gramatyczny 

Z pomocą nauczyciela buduje zdania w czasie present simple informując, jak ma na imię, ile ma lat i gdzie mieszka.  

Z niewielką pomocą nauczyciela potrafi skonstruować uprzejmą prośbę: 
Please, can I have ...  

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. 

Inne umiejętności 

Śpiewa piosenkę Father Christmas kiedy towarzyszy jej nagranie. 

Rozumie zasady gry Pass the letter i bierze w niej aktywny udział. 

 

Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania koperty i przygotowania listu, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

 Pancake Day 
 

JĘZYK 

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 
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Funkcje językowe, sprawności 
językowe 

Rozróżnia i zazwyczaj poprawnie nazywa składniki naleśników oraz zwyczaje związane z Dniem Naleśnika: pancakes, flour, 
milk, butte, egg, Easter Sunday. 

Z pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć, jakie czynności należy wykonać, by zrobić naleśniki: toss, pancake races, pan, 
add, bowl, mix, mixture. 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są wspierane ruchem, mimiką, gestami: Say…; Show me 
…; Let’s play … / Write a letter. Open your books. Listen to the song / and point). 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

Z pomocą nauczyciela tworzy zdania w trybie rozkazującym, informujące o tym, jak do przygotować naleśniki. 

Rozumie polecenia. 

Inne umiejętności 

Śpiewa piosenkę Pancake song, kiedy towarzyszy jej nagranie. 

Rozumie zasady gry Pancake race i bierze w niej aktywny udział. 

 Ćwiczy sprawności manualne podczas wycinania i przygotowania papierowego naleśnika, czasami potrzebuje pomocy 
nauczyciela. 

 Easter 

JĘZYK 

I UMIEJĘTNOŚCI 

POZIOM PODSTAWOWY 
CZYNNOŚCI UCZNIA: 

Funkcje językowe, sprawności 
językowe 

Rozróżnia i zazwyczaj poprawnie nazywa symbole związane z Wielkanocą: egg, Easter Sunday Easter Egg Roll, Easter Egg 
Hunts, Easter Parade, Good Friday, Easter bunny, basket, ham, race 
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Z pomocą nauczyciela składa życzenia wielkanocne kolegom i reaguje na życzenia innych: Happy Easter., Thank you. 

Zwykle rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, zwłaszcza gdy są wspierane ruchem, mimiką, gestami: Say…; Show me 
…; Let’s play … / Write a letter. Open your books. Listen to the song / and point). 

Stosuje zwroty grzecznościowe: Hello!, Goodbye. 

Materiał leksykalno - gramatyczny 

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

Rozumie tryb rozkazujący i polecenia. 

Inne umiejętności 

Śpiewa piosenkę The Easter song, kiedy towarzyszy jej nagranie. 

Rozumie zasady gry Easter pictionary i bierze w niej aktywny udział. 

 
Ćwiczy sprawności manualne podczas przygotowania kartki wielkanocnej, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

 


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

