
 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA KLASY 2 SP 

                                               

Ocenę A otrzymuje uczeń, który bezbłędnie opanował słownictwo: 

 kolory   zabawki  

 przybory szkolne  

 nazwy pojazdów  

 liczby 1-20  

 uczucia ,emocje  

 nazwy części ciała  

 wygląd  

 zwierzęta  

 pomieszczenia w domu  

 nazwy mebli i przedmiotów w domu  

 produkty żywnościowe  

 hobby wolny czas  

 nazwy ubrań  

 nazwy przedmiotów szkolnych  

 i gramatykę:  

 zdania pytajace : What’s your name?…?How old are you…?  

 zaimki wskazujące this ,that,  

 czasownik have got  

 pytania have you got  

 liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników  

 czasownik like/don’t like  

 he/ she likes  

 pytania what’s this i what are these?  

 what’s your favourite.?  

 konstrukcja there is ,there are  

 czasownik can  

 pytania where is?  

 użycie przedimków nieokreślonych a/an  

 użycie przymiotników  

funkcje językowe: 

 powitania i pożegnania.  

 pytanie o imię i wiek  

 opisywanie zabawek i przyborów szkolnych  

 opisywanie pojazdów  

 ćwiczenie liczb 1-20  

 wyrażanie emocji i uczuć  

 opisywanie części ciała  

 opisywanie wyglądu  

 opisywanie zwierząt  

 rozpoznawanie pomieszczeń w domu i opisywanie je  

 rozmawianie o ulubionych produktach żywnościowych  

 opisywanie ulubionych zajęć  

 opisywanie ubrań  



 rozmawianie o ulubionych przedmiotach szkolnych  

rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet całymi zdaniami, uważnie 

słucha. Rozumie teksty oraz opanował sprawność czytania pojedynczych wyrazów i krótkich 

zdań. Zna również dodatkowe słownictwo lub zwroty. Potrafi bezbłędnie zapisać poznane 

wyrazy, a nawet krótkie zdania. 

B - uczeń bardzo dobrze opanował następujące słownictwo, 

  kolory   

 zabawki  

 przybory szkolne  

 nazwy pojazdów  

 liczby 1-20  

 uczucia ,emocje  

 nazwy części ciała  

 wygląd  

 zwierzęta  

 pomieszczenia w domu  

 nazwy mebli i przedmiotów w domu  

 produkty żywnościowe  

 hobby wolny czas  

 nazwy ubrań  

 nazwy przedmiotów szkolnych  

 i gramatykę:  

 zdania pytajace : What’s your name?…?How old are you…?  

 zaimki wskazujące this ,that,  

 czasownik have got  

 pytania have you got  

 liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników  

 czasownik like/don’t like  

 he/ she likes  

 pytania what’s this i what are these?  

 what’s your favourite.?  

 konstrukcja there is ,there are  

 czasownik can  

 pytania where is?  

 użycie przedimków nieokreślonych a/an  

 użycie przymiotników  

funkcje językowe: 

 powitania i pożegnania.  

 pytanie o imię i wiek  

 opisywanie zabawek i przyborów szkolnych  

 opisywanie pojazdów  

 ćwiczenie liczb 1-20  

 wyrażanie emocji i uczuć  

 opisywanie części ciała  

 opisywanie wyglądu  

 opisywanie zwierząt  

 rozpoznawanie pomieszczeń w domu i opisywanie je  

 rozmawianie o ulubionych produktach żywnościowych  

 opisywanie ulubionych zajęć  



 opisywanie ubrań  

 rozmawianie o ulubionych przedmiotach szkolnych, 

rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. Rozumie krótkie 

teksty oraz opanował czytanie pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. 

 

C - uczeń dobrze opanował słownictwo,  

 kolory   

 zabawki  

 przybory szkolne  

 nazwy pojazdów  

 liczby 1-20  

 uczucia ,emocje  

 nazwy części ciała  

 wygląd  

 zwierzęta  

 pomieszczenia w domu  

 nazwy mebli i przedmiotów w domu  

 produkty żywnościowe  

 hobby wolny czas  

 nazwy ubrań  

 nazwy przedmiotów szkolnych  

 i gramatykę:  

 zdania pytajace : What’s your name?…?How old are you…?  

 zaimki wskazujące this ,that,  

 czasownik have got  

 pytania have you got  

 liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników  

 czasownik like/don’t like  

 he/ she likes  

 pytania what’s this i what are these?  

 what’s your favourite.?  

 konstrukcja there is ,there are  

 czasownik can  

 pytania where is?  

 użycie przedimków nieokreślonych a/an  

 użycie przymiotników  

funkcje językowe: 

 powitania i pożegnania.  

 pytanie o imię i wiek  

 opisywanie zabawek i przyborów szkolnych  

 opisywanie pojazdów  

 ćwiczenie liczb 1-20  

 wyrażanie emocji i uczuć  

 opisywanie części ciała  

 opisywanie wyglądu  

 opisywanie zwierząt  

 rozpoznawanie pomieszczeń w domu i opisywanie je  

 rozmawianie o ulubionych produktach żywnościowych  



 opisywanie ulubionych zajęć  

 opisywanie ubrań  

 rozmawianie o ulubionych przedmiotach szkolnych, 

rozumie proste słowa, przepisuje poprawnie, uważnie słucha. Rozumie proste polecenia, 

potrafi przeczytać poznane wyrazy. Popełnia drobne błędy, ale nie zakłócają one 

komunikacji. 

 

D - uczeń w sposób dostateczny opanował słownictwo: 

 kolory   zabawki  

 przybory szkolne  

 nazwy pojazdów  

 liczby 1-20  

 uczucia ,emocje  

 nazwy części ciała  

 wygląd  

 zwierzęta  

 pomieszczenia w domu  

 nazwy mebli i przedmiotów w domu  

 produkty żywnościowe  

 hobby wolny czas  

 nazwy ubrań  

 nazwy przedmiotów szkolnych  

 i gramatykę:  

 zdania pytajace : What’s your name?…?How old are you…?  

 zaimki wskazujące this ,that,  

 czasownik have got  

 pytania have you got  

 liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników  

 czasownik like/don’t like  

 he/ she likes  

 pytania what’s this i what are these?  

 what’s your favourite.?  

 konstrukcja there is ,there are  

 czasownik can  

 pytania where is?  

 użycie przedimków nieokreślonych a/an  

 użycie przymiotników  

funkcje językowe: 

 powitania i pożegnania.  

 pytanie o imię i wiek  

 opisywanie zabawek i przyborów szkolnych  

 opisywanie pojazdów  

 ćwiczenie liczb 1-20  

 wyrażanie emocji i uczuć  

 opisywanie części ciała  

 opisywanie wyglądu  

 opisywanie zwierząt  

 rozpoznawanie pomieszczeń w domu i opisywanie je  



 rozmawianie o ulubionych produktach żywnościowych  

 opisywanie ulubionych zajęć  

 opisywanie ubrań  

 rozmawianie o ulubionych przedmiotach szkolnych, 

przepisuje poprawnie, jednak ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z 

wypowiadaniem prostych słów. 

E - uczeń opanował tylko niektóre słowa z zakresu słownictwa: 

   kolory   zabawki  

 przybory szkolne  

 nazwy pojazdów  

 liczby 1-20  

 uczucia ,emocje  

 nazwy części ciała  

 wygląd  

 zwierzęta  

 pomieszczenia w domu  

 nazwy mebli i przedmiotów w domu  

 produkty żywnościowe  

 hobby wolny czas  

 nazwy ubrań  

 nazwy przedmiotów szkolnych  

 i gramatykę:  

 zdania pytajace : What’s your name?…?How old are you…?  

 zaimki wskazujące this ,that,  

 czasownik have got  

 pytania have you got  

 liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników  

 czasownik like/don’t like  

 he/ she likes  

 pytania what’s this i what are these?  

 what’s your favourite.?  

 konstrukcja there is ,there are  

 czasownik can  

 pytania where is?  

 użycie przedimków nieokreślonych a/an  

 użycie przymiotników  

funkcje językowe: 

 powitania i pożegnania.  

 pytanie o imię i wiek  

 opisywanie zabawek i przyborów szkolnych  

 opisywanie pojazdów  

 ćwiczenie liczb 1-20  

 wyrażanie emocji i uczuć  

 opisywanie części ciała  

 opisywanie wyglądu  

 opisywanie zwierząt  

 rozpoznawanie pomieszczeń w domu i opisywanie je  

 rozmawianie o ulubionych produktach żywnościowych  

 opisywanie ulubionych zajęć  



 opisywanie ubrań  

 rozmawianie o ulubionych przedmiotach szkolnych, 

przepisuje ze wzoru robiąc przy tym dużo błędów. Ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela 

oraz z przeczytaniem poznanych wyrazów 

F - uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela. Ma kłopoty ze zrozumieniem słownictwa z 

zakresu: 

 kolory   zabawki   przybory szkolne   nazwy pojazdów  

 liczby 1-20   uczucia ,emocje  

 nazwy części ciała  wygląd  zwierzęta  

 pomieszczenia w domu  

 nazwy mebli i przedmiotów w domu   produkty żywnościowe  

 hobby wolny czas  nazwy ubrań  

 nazwy przedmiotów szkolnych  

 i gramatyki:  

 zdania pytajace : What’s your name?…?How old are you…?  

 zaimki wskazujące this ,that,  

 czasownik have got  

 pytania have you got  

 liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników  

 czasownik like/don’t like  

 he/ she likes  

 pytania what’s this i what are these?  

 what’s your favourite.?  

 konstrukcja there is ,there are  

 czasownik can  

 pytania where is?  

 użycie przedimków nieokreślonych a/an  

 użycie przymiotników  

Funkcji językowych: 

 powitania i pożegnania.  

 pytanie o imię i wiek  

 opisywanie zabawek i przyborów szkolnych  

 opisywanie pojazdów  

 ćwiczenie liczb 1-20  

 wyrażanie emocji i uczuć  

 opisywanie części ciała  

 opisywanie wyglądu  

 opisywanie zwierząt  

 rozpoznawanie pomieszczeń w domu i opisywanie je  

 rozmawianie o ulubionych produktach żywnościowych  

 opisywanie ulubionych zajęć  

 opisywanie ubrań  

 rozmawianie o ulubionych przedmiotach szkolnych, 

gdy je zobaczy lub usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem. 

 


