
Wymagania edukacyjne dla klasy I
Język angielski

Stopień pełny 

Uczeń z łatwością rozpoznaje i stosuje poznane słownictwo:
Przybory szkolne
Liczby do 10
Członkowie rodziny
Pomieszczenia w domu
Zabawki
Jedzenie
Zwierzęta
Części ciała
Pory roku
Kolory
Słownictwo okolicznościowe: Boże Narodzenie, Wielkanoc

Uczeń bezbłędnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi:
Zaimki pytające: where, who, what
Przedstawianie się
Zwroty z użyciem czasownika like i have
Tryb rozkazujący
Przyimki on i in

Uczeń: 
 Bezbłędnie recytuje poznane wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki 

poznane na lekcjach
 Chętnie uczestniczy w ćwiczeniach ustnych (piosenki, wierszyki, 

powtarzanie wyrazów)
 Rozumie ogólny sens bajek i historyjek
 Wydobywa kluczowe informacje zawarte w tekstach słuchanych
 Rozumie polecenia nauczyciela i odpowiednio na nie reaguje
 Odpowiada na zadane pytania prostymi zwrotami lub słowami
 Próbuje zadawać pytania nauczycielowi lub kolegom
 Czyta pojedyncze wyrazy lub krótkie zdania bez pomocy nauczyciela
 Rozpoznaje często powtarzane polecenia pisemne
 Bezbłędnie pisze po śladzie pojedyncze wyrazy lub przepisuje 

wyrazy z tablicy
 Bezbłędnie naśladuje wymowę 

Stopień niepełny

Uczeń rozpoznaje i stosuje poznane słownictwo bez większych trudności:
Przybory szkolne
Liczby do 10
Członkowie rodziny



Pomieszczenia w domu
Zabawki
Jedzenie
Zwierzęta
Części ciała
Pory roku
Kolory
Słownictwo okolicznościowe: Boże Narodzenie, Wielkanoc

Uczeń poprawnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi
Zaimki pytające: where, who, what
Przedstawianie się
Zwroty z użyciem czasownika like i have
Tryb rozkazujący
Przyimki on i in

Uczeń:
 Recytuje poznane wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki poznane 

na lekcjach samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela
 Przeważnie uczestniczy w ćwiczeniach ustnych (piosenki, wierszyki, 

powtarzanie wyrazów)
 Rozumie ogólny sens bajek i historyjek
 Wydobywa większość informacji zawartych w tekstach słuchanych
 Rozumie polecenia nauczyciela i odpowiednio na nie reaguje
 Odpowiada na zadane pytania prostymi zwrotami lub słowami
 Czyta pojedyncze wyrazy lub krótkie zdania samodzielnie lub 

z pomocą nauczyciela
 Rozpoznaje często powtarzane polecenia pisemne
 Poprawnie pisze po śladzie pojedyncze wyrazy lub przepisuje wyrazy

z tablicy
 Dość dobrze naśladuje wymowę 

Stopień wystarczający

Uczeń rozpoznaje i używa tylko części poznanego słownictwa:
Przybory szkolne
Liczby do 10
Członkowie rodziny
Pomieszczenia w domu
Zabawki
Jedzenie
Zwierzęta
Części ciała
Pory roku
Kolory
Słownictwo okolicznościowe: Boże Narodzenie, Wielkanoc



Uczeń dość dobrze operuje niektórymi prostymi strukturami 
gramatycznymi:
Zaimki pytające: where, who, what
Przedstawianie się
Zwroty z użyciem czasownika like i have
Tryb rozkazujący
Przyimki on i in

Uczeń:

 Recytuje niektóre poznane wierszyki i rymowanki, śpiewa niektóre 
piosenki poznane na lekcjach samodzielnie lub z niewielką pomocą 
nauczyciela

 Przeważnie uczestniczy w ćwiczeniach ustnych (piosenki, wierszyki, 
powtarzanie wyrazów)

 Rozumie część bajek i historyjek
 Wydobywa większość informacji zawartych w tekstach słuchanych
 Przeważnie rozumie polecenia nauczyciela i odpowiednio na nie 

reaguje samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela
 Odpowiada na zadane pytania prostymi zwrotami lub słowami 

z pomocą nauczyciela
 Czyta pojedyncze wyrazy lub krótkie zdania z pomocą nauczyciela
 Przeważnie rozpoznaje często powtarzane polecenia pisemne
 Na ogół poprawnie pisze po śladzie pojedyncze wyrazy lub 

przepisuje wyrazy z tablicy
 Poprawnie naśladuje wymowę 

Uczeń ma trudności z opanowaniem materiału, gdy nie spełnia 
powyższych wymagań.


