
 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DLA KLAS 1 

klasa I 

Ocenę A otrzymuje uczeń, który: 

bezbłędnie opanował słownictwo : 

 Hello, goodbye – witamy się i żegnamy  

 liczebniki od 1 do 10  

 przybory szkolne  

 kolory  

 zabawki  

 zwierzęta  

 części ciała  

 dom i pokoje  

 rodzina  

 czasownik „like” (lubić)  

produkty spożywcze  

 liczebniki od 11 do 20  

 umiejętności (np. pływanie, skakanie, itp.)  

 polecenia (np. siadaj, słuchaj, itp.)  

 święta – Boże Narodzenie, Wielkanoc, Bonfire night  

gramatykę: 

  czasownik „być” pierwsza osoba  

 liczebniki od 1 do 20  

 liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników  

 słowa pytające (what/where/how old/how many)  

 this is – mówienie o swoim domu  

 czasownik have got (twierdzenia, pytania, przeczenia)  

 czasownik can (twierdzenia i przeczenia)  

 tryb rozkazujący (twierdzenia)  

i funkcje językowe  

 powitania i pożegnania  

 przedstawianie się, podawanie danych personalnych  

 pytanie o wiek  

 opisywanie przedmiotów szkolnych  

 pytania o kolory  

 mówienie o zabawkach, które się lubi i ma  

 określanie ilości zwierząt, przedmiotów, itp.  

 pytania i odpowiedzi na temat posiadania zwierząt  

 opisywanie części ciała  

 opis domu i rodziny  

 mówienie o ulubionych i nielubianych produktach spożywczych  

 mówienie o czynnościach, które się potrafi wykonać i których się nie umie zrobić  

Rozumie proste polecenia nauczyciela, dialogi, sens historyjek z nagrania, gdy są wspierane 

obrazkami oraz potrafi na nie prawidłowo reagować. Wypowiada się słowami, a nawet 

zdaniami. Potrafi poprawnie przeczytać poznane wyrazy, a nawet je zapisać. Zawsze chętnie 

śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego. Jest aktywny i uważny na zajęciach. 



 

Ocenę B otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze opanował słownictwo : 

 Hello, goodbye – witamy się i żegnamy  

 liczebniki od 1 do 10  

 przybory szkolne  

 kolory  

 zabawki  

 zwierzęta  

 części ciała  

 dom i pokoje  

 rodzina  

 czasownik „like” (lubić)  

produkty spożywcze  

 liczebniki od 11 do 20  

 umiejętności (np. pływanie, skakanie, itp.)  

 polecenia (np. siadaj, słuchaj, itp.)  

 święta – Boże Narodzenie, Wielkanoc, Bonfire night  

gramatykę: 

  czasownik „być” pierwsza osoba  

 liczebniki od 1 do 20  

 liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników  

 słowa pytające (what/where/how old/how many)  

 this is – mówienie o swoim domu  

 czasownik have got (twierdzenia, pytania, przeczenia)  

 czasownik can (twierdzenia i przeczenia)  

 tryb rozkazujący (twierdzenia)  

i funkcje językowe  

 powitania i pożegnania  

 przedstawianie się, podawanie danych personalnych  

 pytanie o wiek  

 opisywanie przedmiotów szkolnych  

 pytania o kolory  

 mówienie o zabawkach, które się lubi i ma  

 określanie ilości zwierząt, przedmiotów, itp.  

 pytania i odpowiedzi na temat posiadania zwierząt  

 opisywanie części ciała  

 opis domu i rodziny  

 mówienie o ulubionych i nielubianych produktach spożywczych  

 mówienie o czynnościach, które się potrafi wykonać i których się nie umie zrobić, 

rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. Potrafi poprawnie 

przeczytać poznane wyrazy. Rzadko popełnia drobne błędy w wymowie. Chętnie śpiewa 

piosenki. 

Ocenę C otrzymuje uczeń, który dobrze opanował słownictwo : 

 Hello, goodbye – witamy się i żegnamy  

 liczebniki od 1 do 10  

 przybory szkolne  

 kolory  

 zabawki  

 zwierzęta  

 części ciała  



 dom i pokoje  

 rodzina  

 czasownik „like” (lubić)  

produkty spożywcze  

 liczebniki od 11 do 20  

 umiejętności (np. pływanie, skakanie, itp.)  

 polecenia (np. siadaj, słuchaj, itp.)  

 święta – Boże Narodzenie, Wielkanoc, Bonfire night  

gramatykę: 

  czasownik „być” pierwsza osoba  

 liczebniki od 1 do 20  

 liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników  

 słowa pytające (what/where/how old/how many)  

 this is – mówienie o swoim domu  

 czasownik have got (twierdzenia, pytania, przeczenia)  

 czasownik can (twierdzenia i przeczenia)  

 tryb rozkazujący (twierdzenia)  

i funkcje językowe  

 powitania i pożegnania  

 przedstawianie się, podawanie danych personalnych  

 pytanie o wiek  

 opisywanie przedmiotów szkolnych  

 pytania o kolory  

 mówienie o zabawkach, które się lubi i ma  

 określanie ilości zwierząt, przedmiotów, itp.  

 pytania i odpowiedzi na temat posiadania zwierząt  

 opisywanie części ciała  

 opis domu i rodziny  

 mówienie o ulubionych i nielubianych produktach spożywczych  

 mówienie o czynnościach, które się potrafi wykonać i których się nie umie zrobić, 

, rozumie proste polecenia nauczyciela, uważnie słucha. Potrafi powiedzieć poznane wyrazy. 

Zdarza mu się popełnić drobne błędy, ale nie zakłócają one komunikacji. Jest dosyć aktywny i 

uważny na zajęciach. 

D - uczeń opanował tylko niektóre słowa, cześciowo opanował słownictwo : 

 Hello, goodbye – witamy się i żegnamy  

 liczebniki od 1 do 10  

 przybory szkolne  

 kolory  

 zabawki  

 zwierzęta  

 części ciała  

 dom i pokoje  

 rodzina  

 czasownik „like” (lubić)  

produkty spożywcze  

 liczebniki od 11 do 20  

 umiejętności (np. pływanie, skakanie, itp.)  

 polecenia (np. siadaj, słuchaj, itp.)  

 święta – Boże Narodzenie, Wielkanoc, Bonfire night  

gramatykę: 



  czasownik „być” pierwsza osoba  

 liczebniki od 1 do 20  

 liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników  

 słowa pytające (what/where/how old/how many)  

 this is – mówienie o swoim domu  

 czasownik have got (twierdzenia, pytania, przeczenia)  

 czasownik can (twierdzenia i przeczenia)  

 tryb rozkazujący (twierdzenia)  

i funkcje językowe  

 powitania i pożegnania  

 przedstawianie się, podawanie danych personalnych  

 pytanie o wiek  

 opisywanie przedmiotów szkolnych  

 pytania o kolory  

 mówienie o zabawkach, które się lubi i ma  

 określanie ilości zwierząt, przedmiotów, itp.  

 pytania i odpowiedzi na temat posiadania zwierząt  

 opisywanie części ciała  

 opis domu i rodziny  

 mówienie o ulubionych i nielubianych produktach spożywczych  

 mówienie o czynnościach, które się potrafi wykonać i których się nie umie zrobić, 

częściowo rozumie polecenia nauczyciela. Ma problemy z wypowiadaniem poznanych 

wyrazów, w mowie popełnia błędy. Nie jest aktywny na zajęciach. 

E – uczeń słabo opanował słownictwo: 

 Hello, goodbye – witamy się i żegnamy  

 liczebniki od 1 do 10  

 przybory szkolne  

 kolory  

 zabawki  

 zwierzęta  

 części ciała  

 dom i pokoje  

 rodzina  

 czasownik „like” (lubić)  

produkty spożywcze  

 liczebniki od 11 do 20  

 umiejętności (np. pływanie, skakanie, itp.)  

 polecenia (np. siadaj, słuchaj, itp.)  

 święta – Boże Narodzenie, Wielkanoc, Bonfire night  

gramatykę: 

  czasownik „być” pierwsza osoba  

 liczebniki od 1 do 20  

 liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników  

 słowa pytające (what/where/how old/how many)  

 this is – mówienie o swoim domu  

 czasownik have got (twierdzenia, pytania, przeczenia)  

 czasownik can (twierdzenia i przeczenia)  

 tryb rozkazujący (twierdzenia)  

i funkcje językowe  

 powitania i pożegnania  



 przedstawianie się, podawanie danych personalnych  

 pytanie o wiek  

 opisywanie przedmiotów szkolnych  

 pytania o kolory  

 mówienie o zabawkach, które się lubi i ma  

 określanie ilości zwierząt, przedmiotów, itp.  

 pytania i odpowiedzi na temat posiadania zwierząt  

 opisywanie części ciała  

 opis domu i rodziny  

 mówienie o ulubionych i nielubianych produktach spożywczych, ma kłopoty ze 

zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów. 

F – uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela, ma kłopoty ze zrozumieniem prostego 

słownictwa: 
 Hello, goodbye – witamy się i żegnamy  

 liczebniki od 1 do 10  

 przybory szkolne  

 kolory  

 zabawki  

 zwierzęta  

 części ciała  

 dom i pokoje  

 rodzina  

 czasownik „like” (lubić)  

produkty spożywcze  

 liczebniki od 11 do 20  

 umiejętności (np. pływanie, skakanie, itp.)  

 polecenia (np. siadaj, słuchaj, itp.)  

 święta – Boże Narodzenie, Wielkanoc, Bonfire night  

gramatyki: 

  czasownik „być” pierwsza osoba  

 liczebniki od 1 do 20  

 liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników  

 słowa pytające (what/where/how old/how many)  

 this is – mówienie o swoim domu  

 czasownik have got (twierdzenia, pytania, przeczenia)  

 czasownik can (twierdzenia i przeczenia)  

 tryb rozkazujący (twierdzenia)  

i funkcji językowe  

 powitania i pożegnania  

 przedstawianie się, podawanie danych personalnych  

 pytanie o wiek  

 opisywanie przedmiotów szkolnych  

 pytania o kolory  

 mówienie o zabawkach, które się lubi i ma  

 określanie ilości zwierząt, przedmiotów, itp.  

 pytania i odpowiedzi na temat posiadania zwierząt  

 opisywanie części ciała  

 opis domu i rodziny  



 mówienie o ulubionych i nielubianych produktach spożywczych, gdy je usłyszy. Nie potrafi 

powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem 


