
WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI DLA KLASY 

PIERWSZEJ  

Uczeń kończący klasę I: 

1. Rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; 

 posłuchaj, powtórz, wskaż, popatrz (listen, repeat, point, look) 

 dopasuj,  pokoloruj, zakreśl, zaznacz (match, circle, color, tick) 

 zaśpiewaj, dotknij, usiądź, wstań (sing, touch, sit down, stand up) 

2. Nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu: 

 liczebniki w zakresie 1 – 10 

 członków rodziny 

 wybrane przybory szkolne i przedmioty w szkolnym otoczeniu , 

 wybrane zabawki 

 wybrane zwierzęta i owady oraz ich środowisko naturalne 

 wybrane słownictwo związane z urodzinami, 

 wybrane produkty żywnościowe, 

 rozpoznaje czasowniki zmysłowe i czasowniki oznaczające aktywności np., 

run, swim, jump itp. 

 części ciała wprowadzone podczas lekcji 

 stany pogody  

 kolory 

 elementy z otoczenia sali lekcyjnej np. door, window, wall, chair, board 

 przymiotniki opisujące emocje i uczucia 

3. Recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego (poznane 

na lekcjach);  

4. Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, 

przedmiotami. 

5. Potrafi odpowiedzieć na proste pytania nieszczegółowe słowami Yes lub No np. Is this 

a robot? Yes. 

6. Potrafi zadać pytanie z czasownikiem modalnym can 

7. Przedstawić się, przywitać i pożegnać w języku angielskim 

8. Wyrazić swoje uczucia, emocje, znajomość lub nieznajomość faktów np. I’m happy 

czy I don’t know 

9. Wyrazić pozytywną ocenę wobec zjawisk: Good, Very good 

10. Posiada podstawowe informacje nt. kultury brytyjskiej, tzn: o zwyczajach związanych 

z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, świętowaniu urodzin, sposobach spędzaniu czasu 

wolnego, itp. 

11. Rozumie i używa zwrotów grzecznościowych np, thank you, here you are can I go to 

the toilet, please? 

12. Potrafi wyrazić własne upodobania: I like… 

13. Rozumie pytania o ilość i stan posiadania: How many/ have you got …? 

14. Rozróżnia tryb rozkazujący np. Mix the colours, please! 

15. Potrafi odmówić i rozpoznaje strukturę prośby po angielsku 

16. Rozróżnia liczbę mnogą regularną 

17. Rozróżnia  

18. zaimki osobowe I- me, you oraz dzierżawcze my, your 

19. Przepisać proste wyrazy wg wzoru, napisać je po śladzie 

20. Dopasować zapis ortograficzny wyrazu do obrazka 

21. Rozpoznaje przyimki miejsca in, on, at 



22. Potrafi ułożyć wyrazy lub obrazki z historyjki we właściwej kolejności – ze słuchu 

23. Potrafi powtórzyć za nagraniem lub nauczycielem pojedyncze wyrazy lub proste 

zwroty np. clap your hands, hello I’m, let’s play, It’s windy 
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SZKOLNYM 2011/2012 

 

 

Poziom 

umiejętności  

Rodzaj obrazka 

(stempla)  

Zapis w 

dzienniku  
Wysoki  (celujący) WSPANIALE  6  

Bardzo dobry          BARDZO DOBRZE  5  

Dobry              ŁADNIE  4  

Zadawalający              POSTARAJ SIĘ  3  

Dopuszczający              POMYŚŁ 2  

            Niewystarczający             PRACUJ WIĘCEJ  1  

 

Na ocenę celującą:  

 Uczeń wykazuje dużą aktywność podczas lekcji 

 Uczeń posiada wiadomości wykraczające poza określony program nauczania 

  Uczestniczy w konkursach językowych, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania 

językowe korzystając z różnych źródeł 

 Wszystkie testy jest w stanie napisać na ocenę bardzo dobrą lub celującą 

 Jest zawsze przygotowany do zajęć, odrabia prace domowe, posiada bardzo dobrze 

prowadzony zeszyt 

 

Na ocenę bardzo dobrą: 

 Uczeń aktywnie i chętnie uczestniczy w lekcjach 

 Bardzo dobrze opanował piosenki i rymowanki wprowadzane na lekcji 

 Potrafi posługiwać się słownictwem czynnym i biernym wprowadzanym podczas 

lekcji 

 Rozpoznaje i reaguje odpowiednio na proste polecenia nauczyciela 

 Potrafi samodzielnie powtórzyć za nauczycielem lub nagraniem wyrazy lub proste 

zwroty wprowadzane podczas lekcji w historyjkach i rymowankach 

 Potrafi samodzielnie przedstawić się, przywitać i pożegnać w języku angielskim 

 Wszystkie testy jest w stanie napisać na ocenę bardzo dobrą 

 Jest zawsze przygotowany do zajęć, odrabia prace domowe, posiada bardzo dobrze 

prowadzony zeszyt 

 

Na ocenę dobrą: 

 Uczeń aktywnie i chętnie uczestniczy w lekcjach, choć nie zawsze udaje mu się 

poprawnie odpowiedzieć na zadawane pytania 

 Zna piosenki i rymowanki poznawane podczas lekcji 

 Potrafi posługiwać się słownictwem czynnym i biernym wprowadzanym podczas 

lekcji popełniając niekiedy drobne błędy 

 Rozpoznaje proste polecenia nauczyciela 



 Na ogół jest przygotowany do zajęć, odrabia prace domowe, choć czasem zdarza mu 

się zapomnieć zeszytu, podręczników lub nie odrobić pracy domowej 

 Potrafi powtórzyć za nauczycielem choć potrzebuje do tego stymulacji i popełnia 

drobne błędy 

 

Na ocenę dostateczną: 

 Rozumie proste polecenia nauczyciela 

 Potrafi posługiwać się tylko biernie słownictwem popełniając przy tym, błędy 

 Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać zadania podczas lekcji  

 Z pomocą nauczyciela powtarza tylko pojedyncze wyrazy – mowa nie zawsze jest 

wyraźna 

 Bywa nieprzygotowany do lekcji 

 

Na ocenę dopuszczającą; 

 Rozumie polecenia nauczyciela ale nie potrafi na nie zareagować 

 Nie potrafi powtórzyć za nauczycielem ani nagraniem 

 Nie potrafi bez pomocy nauczyciela przywołać piosenek i rymowanek oraz 

słownictwa poznanego na lekcji 

 Często nie jest przygotowany do lekcji 

 Nie potrafi napisać pojedynczego wyrazu według wzoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


