
Przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie 2 

Lp. TEMAT L EKCJI Cele językowe osiągane przez ucznia  

  dopuszczający  
Uczeń: 

 

dostateczny 
Uczeń potrafi to, co na 

ocenę dopuszczającą, oraz: 

dobry 
Uczeń potrafi to, co na ocenę 

dostateczną, oraz:  

bardzo dobry 
Uczeń potrafi to, co 

na ocenę dobrą, oraz:  

celujący  
Uczeń: 

 

UNIT 1: Family and friends  

1. Lekcja organizacyjna. 
Wymagania edukacyjne. 

Witamy się. 

powtarza niektóre 
angielskie słowa 

poznane w klasie 
pierwszej; 
wskazuje obiekty w 
wymienionym kolorze, 

zna rymowanki, którymi 
będą się zaczynać i  kończyć 

wszystkie lekcje języka 
angielskiego;  
rozumie proste polecenia 
dotyczące czynności w 

klasie; 

wskazuje odpowiednie obrazki w 
trakcie słuchania nagrania ; 

potrafi  przeczytać 
krótkie zdania z 

obrazkami; 
zadaje pytania o imię, 
wiek i miejsce 
pochodzenia i  udziela 

na nie odpowiedzi ; 

wykazuje się wiedzą i  
umiejętnościami 

wykraczającymi 
ponad program 
nauczania; 
  

  
  2. Poznajemy nazwy 

członków rodziny oraz 
słuchamy historyjki. 

zna nazwy członków 
rodziny. powtarza nowe 
słowa oraz zdania z 
historyjki;  

pisze nazwy członków 
rodziny po śladzie; 

rozumie sens historyjki 
obrazkowej oraz numeruje 
obrazki zgodnie z 
nagraniem; 

wskazuje członków rodziny na 
ilustracji  zgodnie z nagraniem; 

mówi  krótkie zdania o 
rodzinie według 
wzoru; 

3. Poznajemy nazwy ludzi i  
miejsc w mieście oraz 

czytamy tekst o 
spędzaniu czasu wolnego 
z rówieśnikami. 
 

zna nazwy ludzi oraz 
miejsc w mieście; 

rozumie tekst piosenki 
zilustrowanej za pomocą 

obrazków; 

rozumie tekst na temat 
spędzania czasu wolnego. śpiewa 

piosenkę o rodzinie; 
czyta zdania, uzupełniając je 
odpowiednimi wyrazami; 

przedstawia różne 
osoby podpisuje 

zdjęcia odpowiednimi 
słowami ; 

4. Poznajemy nazwy 

państw, rozmawiamy o 
miejscu pochodzenia.  

zna nazwy niektórych 

państw; 
powtarza słowa i zdania  
pisze nazwy państw po 
śladzie; 

rozumie treść dialogów 

związanych z ilustracją.  
rozumie treść rymowanki ; 

recytuje rymowankę; układa zdania o 

miejscu pochodzenia 
dzieci; 
zadaje pytanie o 
miejsce pochodzenia i  

udziela na nie 
odpowiedzi; 



5. Powtarzamy wiadomości 
z rozdziału  Family and 

friends i  oceniamy swoje 
umiejętności. 

nazywa członków 
rodziny i  niektóre 

miejsca w mieście. 

umie wskazać obrazki 
zgodnie z nagraniem. 

 

przepisuje wybrane zdania do 
zeszytu.   

umie zapytać o imię, 
wiek i miejsce 

pochodzenia oraz  
udziela na takie 
pytania odpowiedzi. 

6. Sprawdzamy wiedzę i umiejętności z rozdziału Family and  friends.  

7. Czytamy zdania o 
rodzinach 

przedstawionych na 
zdjęciach oraz 
wykonujemy drzewo 

genealogiczne swojej 
rodziny.  

nazywa członków 
rodziny; 

rozumie zdania związane ze 
zdjęciami;  

reaguje ruchem na 
informacje zawarte w 
nagraniu; 

zapisuje proste słowa i zdania. opowiada o członkach 
swojej rodziny. 

8. Oglądamy film DVD 
utrwalający wiadomości 
z rozdziału My friends. 

rozumie dialogi 
przedstawione w 
kontekście sytuacyjnym. 

zaznacza obiekty 
występujące w fi lmie. 

odpowiada na pytania dotyczące 
oglądanego filmu. 

opowiada o swojej 
rodzinie. 

UNIT 2: My room  

9. Poznajemy nazwy 
obiektów w domu i 

słuchamy historyjki. 

nazywa obiekty w 
domu. powtarza wyrazy 

i  proste zdania. 

rozumie treść historyjki 
obrazkowej. 

wskazuje odpowiednie obiekty 
zgodnie z nagraniem.  

opisuje rzeczy 
przymiotnikami: old, 

new oraz określa ich 
położenie. 

 wykazuje się wiedzą i  
umiejętnościami 

wykraczającymi 
ponad program 
nauczania 

  
  

10. Nazywamy obiekty w 
pokoju oraz czytamy 
tekst o pokoju 

dziewczynki z Meksyku. 

nazywa obiekty w 
pokoju. 

rozumie tekst związany ze 
zdjęciem. wskazuje 
odpowiedni obrazek na 

podstawie tekstu piosenki. 

czyta zdania opisujące pokój.  
śpiewa piosenkę o różnych 
rzeczach w pokoju. 

umie opisać swój 
pokój odpowiada na 
pytania dotyczące 

tekstu. 

11. Poznajemy nazwy zajęć 
w czasie wolnym, 
czytamy dialogi.  

zna nazwy niektórych 
czynności 

rozumie sens dialogów 
związanych ze zdjęciami. 
wskazuje właściwe obrazki 

zgodnie z nagraniem 

zapisuje zdania o różnych 
umiejętnościach 
 

zadaje pytania 
dotyczące różnych 
umiejętności i  udziela 

odpowiedzi na takie 
pytania. 

12. Powtarzamy wiadomości 
z rozdziału My room i  
oceniamy swoje 

umiejętności. 

nazywa pomieszczenia i  
rzeczy w domu  

wskazuje właściwe obrazki 
na podstawie nagrania 
opisuje położenie różnych 

rzeczy w pokoju. 

umie przeczytać tekst z 
obrazkami. mówi o swoich 
umiejętnościach. 

pisze wybrane zdania 
do zeszytu. 

13. Sprawdzamy wiedzę i umiejętności z rozdziału My room. 



14. Poznajemy nowe nazwy 
miejsc w domu i wokół 

domu, wykonujemy 
makietę swojego pokoju.  

zna nazwy miejsc w 
domu  

zna nazwy miejsc wokół 
domu. 

pyta o miejsce pobytu różnych 
osób i udziela odpowiedzi na 

takie pytanie. 

układa zdania o 
swoim pokoju. 

  

15. Oglądamy film DVD 
utrwalający wiadomości  
z rozdziału My room. 

zna nazwy pomieszczeń 
w domu i części 
budynku 

rozumie dialogi 
przedstawione w kontekście 
sytuacyjnym. 

potrafi  ponumerować obiekty 
zgodnie z treścią filmu oraz 
określić, do kogo należą. 

odpowiada na pytania dotyczące 
oglądanego filmu oraz wskazuje 
odpowiedzi zgodnie z 

obejrzanym filmem. 

opowiada o swoim 
wymarzonym domu.  

UNIT 3: Animals  
16. Poznajemy słowa 

opisujące wygląd 
zwierząt, czytamy 
historyjkę. 

zna nazwy zwierząt 

powtarza wyrazy i  
proste zdania. 

zna słowa, które opisują 

wygląd zwierząt rozumie 
treść historyjki obrazkowej. 

wskazuje zwierzęta na podstawie 

ich opisu w nagraniu.  
zapisuje określenia dotyczące 
wyglądu zwierząt. 

  wykazuje się wiedzą i  

umiejętnościami 
wykraczającymi 
ponad program 

nauczania 
  
  
  

  

17. Poznajemy dzikie 
zwierzęta oraz czytamy 

zdania o ich wyglądzie i  
trybie życia. 

nazywa dzikie 
zwierzęta. powtarza 

słowa i zdania za 
nagraniem. 

rozumie zdania  o wyglądzie 
i  trybie życia zwierząt 

rozumie tekst piosenki. 

rozumie czytane zdania i  dobiera 
pasujące do nich słowa.  

śpiewa piosenkę o zwierzętach.  

 

18. Opisujemy czynności 
zwierząt żyjących na 
farmie. 

zna nazwy zwierząt 
żyjących na farmie. 
powtarza słowa i 

zdania. 

wskazuje obrazki na 
podstawie nagrania rozumie 
słowa piosenki. 

czyta zdania, wybierając 
właściwe słowa zgodnie z 
obrazkiem. 

 śpiewa piosenkę o zwierzętach.  

 

19. Powtarzamy wiadomości 
z rozdziału Animals i  
oceniamy swoje 
umiejętności. 

zna nazwy zwierząt 
nazywa zwierzęta na 
obrazkach. 

zna słowa  opisujące wygląd 
zwierząt wskazuje 
odpowiednie zwierzęta na 
zdjęciach w czasie nagrania. 

rozumie tekst piosenki 

rozpoznaje zdania prawdziwe i 
fałszywe. 

czyta i  rozumie tekst z 
obrazkami. 



20. Sprawdzamy wiedzę i umiejętności z rozdziału Animals. 

21. Czytamy informacje o 
zwierzętach i robimy 

projekt o wybranej 
grupie zwierząt. 

zna nazwy różnych 
zwierząt; 

zna słowa, które opisują 
zwierzęta;  

wskazuje odpowiednie 
zdjęcia podczas nagrania 
rozumie tekst piosenki  
odgaduje nazwę zwierzęcia, 

które naśladuje kolega lub 
koleżanka. 

opisuje zwierzęta na podstawie 
ilustracji 

 

22. Oglądamy film DVD 
utrwalający wiadomości  

z rozdziału Animals. 

zna nowe słowa 
związane ze światem 

zwierząt 

rozumie treść filmu; nazywa 
zwierzęta, które wystąpiły w 

filmie; 

czyta zdania i  wskazuje w nich 
właściwe słowa; 

 zapisuje nazwy zwierząt, które 
wystąpiły w fi lmie 

odpowiada na pytania 
związane ze zdjęciem; 

UNIT 4: Places  

23. Uczymy się bezpiecznie 
przechodzić przez 
jezdnię, czytamy 
historyjkę. 

zna słowa i zwroty 
związane z poruszaniem 
się po mieście. 
 powtarza wyrazy i  

proste zdania  
reaguje ruchem na 
polecenia 

rozumie treść historyjki 
obrazkowej  
czyta zwroty i  dopasowuje 
do odpowiednich obrazków 

potrafi  wskazać właściwą drogę 
na podstawie wskazówek  

  wykazuje się wiedzą i  
umiejętnościami 
wykraczającymi 
ponad program 

nauczania 
  
  

  24. Odwiedzamy targ na 

wodzie w Tajlandii. 

zna słowa związane z 

targiem na wodzie 
powtarza nowe słowa  

rozumie tekst o targu na 

wodzie związany ze 
zdjęciem  
wskazuje odpowiednie 
ilustracje podczas nagrania 

zapisuje słowa z lekcji  na 
tablicy 

odpowiada na pytania związane z 

tekstem 

 

25. Liczymy do piętnastu, 
robimy zakupy.  

liczy do piętnastu; 
powtarza wyrazy i  
proste zdania za 

nagraniem 

liczy do piętnastu oraz 
stosuje słowo pound 
rozumie ogólny sens tekstu 

wspartego obrazem rozumie 
tekst piosenki o zakupach 

wskazuje zdanie, którego nie 
było w tekście piosenki; 
 śpiewa piosenkę 

prosi o różne towary i  
pyta o ich cenę; 
 zadaje pytanie o cenę 

towaru i udziela na 
takie pytanie 
odpowiedzi  



26.  Powtarzamy wiadomości 
z rozdziału Places i  

oceniamy swoje 
umiejętności. 

zna liczby do piętnastu rozumie czytany tekst i  
nazywa obrazki w nim 

zawarte 

stosuje zwroty związane z 
przejściem przez jezdnię i  

robieniem zakupów 
przyporządkowuje zdania do 
odpowiednich obrazków 

prosi o różne towary; 
zadaje pytanie o cenę 

towaru i udziela na 
takie pytanie 
odpowiedzi  

27. Sprawdzamy wiedzę i umiejętności z rozdziału Places. 

28. Poznajemy znane 
budowle na świecie, 

wykonujemy mapę 
naszej okolicy. 

zna nazwy miejsc w 
mieście; nazywa miejsca 

w mieście 

zna nazwy niektórych 
państw oraz sławnych 

budowli; 
rozumie zdania związane ze 
zdjęciami 

mówi zdania o mapie swojej 
okolicy; 

rozmawia z kolegą o 
sławnych miejscach 

na świecie 

29. Oglądamy film DVD 
utrwalający wiadomości 

z rozdziału Places. 

zna nazw miejsc w 
mieście 

rozumie treść filmu 
numeruje zdjęcia w 

kolejności zgodnej z filmem  

czyta zdanie i  zaznacza słowa, 
które je uzupełniają 

zadaje koledze 
pytania na temat 

zdjęć i  udziela na  nie 
odpowiedzi  

UNIT 5: Clothes 

30. Poznajemy nazwy ubrań  
i  czytamy historyjkę.  
 

zna nazwy ubrań i 
kolorów; 
powtarza wyrazy i  

proste zdania 

rozumie treść historyjki 
obrazkowej;  
wskazuje odpowiednie 

dzieci na podstawie opisu 
ich ubrań 

czyta historyjkę z podziałem na 
role 

 wykazuje się wiedzą i  
umiejętnościami 
wykraczającymi 

ponad program 
nauczania 
  

  
31. Poznajemy słowa 

związane z wyglądem, 
czytamy zdania o szkole 

w Afryce. 

zna słowa związane z 
ubiorem i wyglądem 
powtarza wyrazy i  

proste zdania za 
nagraniem 

rozumie ogólny sens tekstu 
związanego ze zdjęciem  
rozumie tekst piosenki 

rozumie czytane zdania i  
wskazuje właściwe ilustracje 
śpiewa piosenkę wspólnie z 

klasą. 

prowadzi dialogi z 
kolegą lub koleżanką 
na temat różnych 

czynności 

32. Poznajemy liczby do 
dwudziestu, czytamy 

zdania o ubraniach. 

zna nazwy ubrań i 
kolorów oraz liczby do 

20 
 powtarza nowe słowa 
oraz proste zdania 

rozumie zdania związane ze 
zdjęciami 

czyta opis dziecka oraz 
dopasowuje go do 

odpowiedniego obrazka 

umie opisać swoje 
ubranie. 



33. Powtarzamy wiadomości  
z rozdziału Clothes i  

oceniamy swoje 
umiejętności. 

zna nazwy ubrań oraz 
słowa związane z 

wyglądem;  
 

wskazuje obrazki zgodnie z 
nagraniem; 

 nazywa ubrania i  liczby na 
rysunku; 
 zapisuje słowa związane z 

wyglądem w zeszycie 

recytuje rymowankę podczas gry 
planszowej 

prowadzi z kolegą lub 
koleżanką dialogi na 

temat ubrań 

34. Sprawdzamy wiedzę i umiejętności z rozdziału Clothes. 

35. Poznajemy tradycyjne 

stroje z różnych stron 
świata, organizujemy 
pokaz mody. 

zna nazwy niektórych 

krajów 

zna flagi  niektórych krajów 

 rozumie zdania związane ze 
zdjęciami 

mówi zdania o strojach i  miejscu 

pochodzenia dziec 

opisuje stroje różnych 

osób 

36 Oglądamy film DVD 
utrwalający wiadomości z 

rozdziału Clothes.  

powtarza słowa za 
nauczycielem 

rozumie treść filmu i 
zaznacza zgodnie z jego 

treścią odpowiednie obrazki  

łączy nazwy ubrań z 
odpowiednimi osobami 

opisuje, jakie ma na 
sobie ubrania 

UNIT 6: Free time 

37. Poznajemy nazwy 
czynności w czasie 
wolnym, słuchamy 
historyjki.  

zna nazwy czynności w 
czasie wolnym powtarza 
wyrażenia i  proste 
zdania 

określenia częstotliwości  
czynności w czasie wolnym;  
rozumie treść historyjki 
obrazkowej; 

wskazuje właściwe odpowiedzi 
zgodnie z nagraniem 

zadaje pytania na 
temat zajęć w czasie 
wolnym oraz udziela 
na te pytania 

odpowiedzi  

 wykazuje się wiedzą i  
umiejętnościami 
wykraczającymi 
ponad program 

nauczania 
  
  

  

38. Czytamy tekst  związany 
z jazdą na deskorolce.  

zna słowa związane z 
jazdą na deskorolce 
powtarza wyrazy i  
proste zdania za 

nagraniem 

rozumie ogólny sens tekstu 
wspartego obrazem 

uzupełnia zdania odpowiednimi 
wyrazami na podstawie nagrania 

odpowiada na pytania 
nauczyciela związane z 
tekstem 

39. Poznajemy nazwy 
czynności oraz czytamy 
zdania o zajęciach 

podczas weekendu.   

zna nazwy różnych 
czynności  
powtarza słowa oraz 

proste zdania 

rozumie zdania związane ze 
zdjęciami  
rozumie tekst piosenki i  

wskazuje wyrażenia, które 
pojawiają się w jej tekście. 

rozumie czytany tekst i  zastępuje 
obrazki właściwymi słowami  
śpiewa piosenkę 

zapisuje zdania o 
różnych czynnościach 

40. Powtarzamy wiadomości 
z rozdziału Free time i  
oceniamy swoje 

umiejętności. 

zna słowa i wyrażenia 
związane ze spędzaniem 
czasu wolnego 

rozumie treść nagrania i  
wskazuje odpowiednie 
obrazki 

wypowiada odpowiednie słowa i 
wyrażenia w czasie gry 
planszowej 

zadaje pytania na 
temat różnych 
czynności i  udziela 

odpowiedzi na takie 
pytania. 

41. Sprawdzamy wiedzę i umiejętności z rozdziału Free time. 



42. Poznajemy różne 
angielskie gry, 

rozmawiamy o swoich 
pasjach.  

zna nazwy angielskich 
gier dla dzieci 

reaguje na gesty i  słowa 
kolegi lub koleżanki w 
czasie gry Paper, 

scissors, stone. 

rozumie zdania związane ze 
zdjęciami  

nazywa angielskie gry dla 
dzieci  

 opowiada o swojej 
pasji 

43. Oglądamy film DVD 

utrwalający wiadomości z 
rozdziału Free time. 

 rozumie treść filmu i 

zaznacza odpowiednie słowa 
na podstawie filmu 

rozmawia z koleżanką lub kolegą 

na temat zajęć w czasie wolnym 

 

UNIT 7: Sports 

44. Poznajemy nazwy 
dyscyplin sportowych, 
słuchamy historyjki. 

zna nazwy dyscyplin 
sportowych  
powtarza wyrazy i  

proste zdania 

rozumie treść historyjki 
obrazkowej  
rozumie i rozpoznaje 

podczas słuchania zwroty 
dotyczące sportowych 
upodobań 

czyta zdania i  rozumie ich sens rozmawia z 
koleżankami i  
kolegami na temat 

sportowych upodobań 

 wykazuje się wiedzą i  
umiejętnościami 
wykraczającymi 

ponad program 
nauczania 
  

  
  
  

45. Poznajemy słowa i 
zwroty związane z piłką 

nożną, czyta my tekst o 
chłopcu z Brazylii .  

zna słowa i zwroty 
związane z piłką nożną. 

powtarza wyrazy i  
proste zdania za 
nagraniem. 

rozumie ogólny sens tekstu 
wspartego zdjęciami. 

rozumie  treść zdań 
związanych ze zdjęciem oraz 
tekst piosenki  

zapisuje zdania o futbolu w 
zeszycie. 

czyta zdania i  wskazuje 
odpowiednie obrazki.  

śpiewa piosenkę o meczu piłki 
nożnej  

 

46. Poznajemy nazwy 
sportów zimowych.  

zna nazwy sportów 
zimowych  
powtarza słowa i proste 

zdania. 

rozumie zdania związane ze 
zdjęciami sportów 
zimowych.  

rozumie treść piosenki. 

śpiewa piosenkę o sportach 
zimowych 

zadaje pytania i  
udziela odpowiedzi 
podczas gry w 

naśladowanie 
sportów. 

47. Powtarzamy wiadomości  
z rozdziału Sports 
i  oceniamy swoje 

umiejętności. 

zna słownictwo 
związane z różnymi 
dyscyplinami sportu  

zasłania pola w czasie 
gry w bingo zgodnie ze 
słowami wymienianymi 

przez nauczyciela. 

wskazuje obrazki zgodnie z 
nagraniem 

czyta słowa i wyrażenia związane 
ze sportem i wskazuje 
odpowiednie zdjęcia 

formułuje zdania o 
upodobaniach 
sportowych innych 

osób.  
czyta tekst z 
obrazkami. 

48. Sprawdzamy wiedzę i umiejętności z rozdziału Sports. 



49. Poznajemy ciekawe 
dyscypliny sportu, 

robimy plakat o 
ulubionych dyscyplinach 
sportowych. 

zna nazwy ciekawych 
dyscyplin sportu. 

rozumie zdania o ciekawych 
sportach przedstawionych 

na zdjęciach. 

mówi zdania o narysowanej 
przez siebie dyscyplinie sportu. 

pisze zdania o 
ulubionej dyscyplinie 

sportu. 

50. Oglądamy film DVD 
utrwalający wiadomości z 

rozdziału Sports. 

 rozumie treść filmu, 
wskazuje właściwe słowa 

zgodne z jego treścią oraz 
koloruje właściwe rysunki. 

wymienia dziedziny sportu, o 
których była mowa w fi lmie. 

udziela odpowiedzi na 
pytania nauczyciela. 

UNIT 8: How are you?  

51. Poznajemy słowa 
związane z naszym 
samopoczuciem, 

słuchamy historyjki. 

zna słowa związane z 
samopoczuciem 
powtarza wyrazy i  

proste zdania 

rozumie treść historyjki 
obrazkowej oraz słowa 
rymowanki recytuje 

rymowankę 

czyta zdania i  dopasowuje je do 
odpowiednich postaci 

umie zapytać 
koleżankę lub kolegę o 
samopoczucie i  

udzielić 
odpowiedzi na to 
pytanie. 

wykazuje się wiedzą i  
umiejętnościami 
wykraczającymi 

ponad program 
nauczania 
  

.  
  
  

52. Poznajemy słowa 
związane z chorobą i 

powrotem do zdrowia, 
czytamy tekst o chorej 
Minako. 

zna słowa i zwroty 
związane z różnymi 

dolegliwościami oraz 
z powrotem do zdrowia 
powtarza wyrazy i  

proste zdania za 
nagraniem zapisuje 
poznane słowa i zwroty 
w zeszycie 

rozumie ogólny sens tekstu  
wspartego zdjęciem  

rozumie tekst piosenki 

czyta zdania  i  wskazuje 
odpowiednie zdjęcia 

śpiewa piosenkę o różnych 
dolegliwościach 

 

53. Poznajemy nazwy 

sportów i sprzętu 
sportowego. 

zna słowa związane z 

uprawianiem sportu 

rozumie zdania związane ze 

zdjęciami wskazuje 
odpowiednie obrazki 
podczas nagrania  
zapisuje nazwy sportów na 

kartkach 

czyta nazwy dyscyplin 

sportowych i rozróżnia wśród 
nich sporty letnie i  zimowe 
nazywa dyscypliny sportowe 
pokazane na zdjęciach 

opisuje obrazek 

54. Powtarzamy wiadomości 
z rozdziału How are you? 
i  oceniamy swoje 

umiejętności. 

zna słowa i zwroty 
związane z 
samopoczuciem nazywa 

obiekty przedstawione 
na obrazkach 

wskazuje właściwe 
zakończenie zdania na 
podstawie nagrania. 

rozumie i czyta tekst zastępując 
obrazki odpowiednimi słowami.  
układa ustnie zdania z puzzli  

wyrazowych i zapisuje je w 
zeszytach 

prowadzi dialogi z 
kolegą według 
podanego wzoru  



55. Sprawdzamy wiedzę i umiejętności z rozdziału How are you?  

56. Czytamy zdania o 
upodobaniach dzieci z 

różnych miejsc na 
świecie, wykonujemy 
minikapsułę czasu.  

 rozumie zdania związane ze 
zdjęciami. 

reaguje zgłoszeniem się i  krótką 
odpowiedzią na pytania 

nauczyciela. 

pisze kilka zdań o 
sobie i  swoich 

upodobaniach. 

57. Oglądamy film DVD 
utrwalający wiadomości z 

rozdziału How are you?. 

 rozumie treść filmu oraz 
wskazuje obiekty, które 

pojawiły się w filmie. 
przyporządkowuje postaci 
do informacji, które pojawiły 

się w fi lmie. 

udziela odpowiedzi na pytania 
związane z fi lmem.  

mówi zdania o tym, na 
czym lubi jeździć 

Culture Corner 

58. Poznajemy sławne 

miejsca w Polsce, 
Wielkiej Brytanii i  USA 
oraz narodowe sporty 
tych państw. 

powtarza nazwy 

sportów i sprzętu 
sportowego. 

rozumie tekst nagrania i  

wskazuje odpowiednie 
obiekty na zdjęciach.  
zapisuje zdania na temat 
obrazka oraz nazwy 

sportów. 

czyta i  rozumie pytania na temat 

sławnych miejsc.  
czyta zdania na temat sportów i 
określa, czy są prawdziwe czy 
nie. odpowiada na pytania 

dotyczące sławnych miejsc na 
świecie. 

formułuje zdania na 

temat obrazka 

 wykazuje się wiedzą i  

umiejętnościami 
wykraczającymi 
ponad program 
nauczania 

59. Poznajemy zwierzęta 
żyjące w Polsce, Wielkiej 

Brytanii i  Stanach 
Zjednoczonych. 

zna nazwy różnych 
zwierząt 

rozumie sens nagrania i  
wskazuje odpowiednie 

zdjęcia. 

układa zdania o zwierzętach z 
wykorzystaniem podanych słów i 

zwrotów. 

zapisuje kilka zdań o 
swoim ulubionym 

zwierzęciu. 

Celebrations 

60. Poznajemy tradycje 
powitania Nowego Roku 
w Londynie. 

zna słowa związane z 
powitaniem Nowego 
Roku. powtarza wyrazy i  

proste zdania za 
nagraniem. 

rozumie treść nagrania 
wspartego zdjęciami 
rozumie treść piosenki 

związanej z Nowym Rokiem  

śpiewa piosenkę związaną z 
Nowym Rokiem 

umie złożyć życzenia 
noworoczne 

wykazuje się wiedzą i  
umiejętnościami 
wykraczającymi 

ponad program 
nauczania 

61. Świętujemy Dzień Matki, 
robimy laurki i  śpiewamy 
piosenkę.  

zna słowa i wyrażenia 
związane z Dniem 
Matki. 

powtarza słowa i 
wyrażenia związane z 
Dniem Matki. 

wskazuje odpowiednie 
ilustracje w trakcie nagrania.  
rozumie tekst piosenki. 

śpiewa piosenkę dla mamy. odpowiada na pytania 
nauczyciela związane 
ze zdjęciem 



 
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem programowym, wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do otrzy mania przez ucznia 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego, sposobami sprawdzania osiągn ięć edukacyjnych uczniów oraz warunkami i  trybem 
otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.  
2. Bieżące oc enianie obejmuje:  

 Odpowiedź ustna  

a. 3 - 4 oceny w półroczu  
b. zakres wiadomości: szczegółowo trzy ostatnie lekcje oraz ogólnie materiał z bieżącego rozdziału  
c. do odpowiedzi ustnych zalicza się także znajomość słów piosenek oraz wierszyków  
d. poprawa oceny jest możliwa i następuje z inicjatywy ucznia, obie oceny są wpisywane do dziennika  

 Kartkówka  

a. obejmuje wiadomości z 1 - 3 ostatnich lekcji 
b. trwa nie dłużej niż 10min 
c. może być przeprowadzona bez zapowiedzi  

 Sprawdzian pisemny  

a. po każdym rozdziale  
b. 4 – 5 razy w ciągu jednego półrocza nauki  
c. zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem  
d. zakres materiału: wiadomości z całego rozdziału  

e. rodzaje zadań: zadania różnego rodzaju (otwarte i  zamknięte) oraz o różnym stopniu trudności  
f. poprawa oceny możliwa jest w formie pisemnej i  ustnej  
g. prace uczniów pozostają do wglądu u nauczyciela do końca roku szkolnego  
h. W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji  pracy na daną ocenę:  

 
0 – 30% -- ocena niedostateczna  
31 – 50% -- ocena dopuszczająca  

51 – 74% -- ocena dostateczna  
75 – 89% -- ocena dobra  
90 – 100% -- ocena bardzo dobra 
Jeżeli  w pracy pisemnej jest zadanie na stopień celujący to otrzymuje go uczeń, który uzyskał przynajmniej 90% wszystkich pun któw i rozwiązał zadanie dodatkowe.  

 Praca na lekcji  

 Poprawne prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń  

3. W ciągu jednego półrocza uczeń powinien zdobyć przynajmniej 6 ocen (w miarę możliwości z różnych form oceniania).  
4. Oceny klasyfikacyjne: za I półrocze i  końcoworoczną ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę wszystkie oceny bieżące, ze szczególnym uwzględnieniem ocen ze 
sprawdzianów, a w przypadku oceny końcowej (rocznej) również oceny za I półrocze nauki.  



5. Na każdą lekcję uczeń zobowiązany jest przynosić: podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt przedmiotowy.  

6. Każdy uczeń zobowiązany jest do estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń, w których zamieszcza no tatki z lekcji  oraz zadania domowe.  
7. Jeżeli  uczeń uzyska wysokie wyróżnienie w konkursie przedmiotowym może uzyskać ocenę celującą na koniec półrocza bądź roku szkolnego.  
8. Jeżeli  uczeń opuści 50% zajęć, może być nieklasyfikowany z przedmiotu.  

9. Szczegółowe wymagania edukacyjne znajdują się u nauczyciela przedmiotu i są dostępne do wglądu rodziców/opiekunów prawnych uc zniów SP w Łętowem.  
 

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  
znajdują się w Rozdziale 6 §31 Statutu Szkoły Podstawowej w Łętowem.  

 

 

Nauczyciel: 

Anna Bielak 


