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Wymagania na ocenę śródroczną: 

 
I. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego 

samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 

ogólnych w zakresie tematów: 

 Alfabet  

 Ja i moi bliscy 

 Cyfry od 1 do 20 

 Zwierzęta w zoo 

 Części ciała zwierząt 

 Czynności dnia codziennego 

 Jedzenie  

 Mój dzień, moje zabawy 

 Moja szkoła 

 Moje samopoczucie 

 Przyroda wokół mnie 

 Świat baśni i wyobraźni 

 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, 

w standardowej odmianie języka, a także wyrazy jedno lub kilkuzdaniowe, bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

 Uczeń reaguje na polecenia. 

 Uczeń rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz 

prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, 

rekwizytami, ruchem, mimiką, gestem, dodatkowymi dźwiękami. 

 Uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje. 

 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń tworzy przede wszystkim według wzoru wypowiedzi w zakresie opisanym 

w wymaganiach szczegółowych. 

W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń: 

 Powtarza wyrazy i proste zdania 

 Tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według podanego wzoru np. opisuje 

obiekty z otoczenia, nazywa czynności 



 Recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki 

 Używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy 

W zakresie wypowiedzi pisemnych: 

 Przepisuje wyrazy i proste zdania 

 Pisze pojedyncze wyrazy i zwroty 

 
IV. Reagowanie na wypowiedzi. 

Uczeń reaguje ustnie w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych: 

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia 

 Przedstawia siebie i inne osoby, mówi np. jak się nazywa, ile ma lat 

 Zadaje pytania i udziela odpowiedzi na nie w ramach wyuczonych zwrotów 

 Stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, 

przeprasza). 

 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 

W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, 

zwierzęta, przedmioty, czynności z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach 

wizualnych i audiowizualnych. 

 
Wymagania na ocenę roczną/zawierają również wymagania na ocenę śródroczną: 

 
I. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i 

jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych 

w zakresie tematów: 

 Ja i moi bliscy 

 Mój dzień, moje zabawy 

 Moja szkoła 

 Moje miejsce zamieszkania 

 Jedzenie 

 Święta i tradycje,  

 Mój kraj, 

 Moje samopoczucie 

 Sport  

 Przyroda wokół mnie 

 Świat baśni i wyobraźni 

 Przymiotniki  

 Zawody  

 Wolny czas 

 Sklepy  

 Wakacje  

 
II. Rozumienie wypowiedzi. 



Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, 

w standardowej odmianie języka, a także wyrazy jedno lub kilkuzdaniowe, bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

 Uczeń reaguje na polecenia. 

 Uczeń rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz 

prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, 

rekwizytami, ruchem, mimiką, gestem, dodatkowymi dźwiękami. 

 Uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje. 

 
III. Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń tworzy przede wszystkim według wzoru wypowiedzi w zakresie opisanym 

w wymaganiach szczegółowych. 

W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń: 

 Powtarza wyrazy i proste zdania 

 Tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według podanego wzoru np. opisuje 

obiekty z otoczenia, nazywa czynności 

 Recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki 

 Używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy 

W zakresie wypowiedzi pisemnych: 

 Przepisuje wyrazy i proste zdania 

 Pisze pojedyncze wyrazy i zwroty 

 Pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie 

 
IV. Reagowanie na wypowiedzi. 

Uczeń reaguje ustnie w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych: 

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia 

 Przedstawia siebie i inne osoby, mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, 

co potrafi robić, 

 Zadaje pytania i udziela odpowiedzi na nie w ramach wyuczonych zwrotów 

 Stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, 

przeprasza). 

 Wyraża swoje upodobania. 
 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 



W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, 

zwierzęta, przedmioty, czynności z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach 

wizualnych i audiowizualnych. 

Ponadto uczeń: 

 Wie , że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto 

nauczyć się języka 

 Posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym 

językiem obcym 

 Potrafi określić czego się nauczył i wie w jaki sposób może samodzielnie pracować 

nad językiem ( oglądanie bajek w języku obcym, słuchanie piosenek w języku obcym, 

korzystanie ze słowników i gier edukacyjnych). 

 Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 

 Korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym np. słowników 

obrazkowych, książeczek, również za pomocą technologii informacyjno- 

komunikacyjnych. 

 
Śródroczna i roczna ocena z języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej jest 

oceną opisową. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 Prace pisemne – testy ( uczniowie wybierają właściwą odpowiedź bądź ilustrację) 

 Zadania domowe 

 Odpowiedź ustna - słówka 

 Recytowanie piosenek i rymowanek 

 Praca na zajęciach – ocenianie poprzez systematyczną obserwację dzieci i ich 

osiągnięć z zakresu mówienia, słuchania oraz reagowania werbalnego i 

niewerbalnego. 

 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych jest zgodne z zaleceniami zawartymi w opinii 

danego ucznia. 

 


