
Wymagania edukacyjne dla klasy II
język angielski

Stopień pełny

Uczeń z łatwością rozpoznaje i stosuje poznane słownictwo:
Nazwy przyborów szkolnych
Zwierzęta
Instrukcje nauczyciela
Nazwy aktywności (np. ride a bike)
Kolory
Nazwy członków rodziny
Nazwy części ciała
Nazwy posiłków i jedzenia
Słownictwo związane z porami roku i pogodą
Miejsca w mieście
Słownictwo związane z jazdą na rowerze, sportami zimowymi
Meble
Rzeczy codziennego użytku
Ubrania
Materiały
Słownictwo  okolicznościowe:  Święta  Bożego  Narodzenia,

Święta Wielkanocne, Dzień Mamy, Dzień Ojca

Uczeń bezbłędnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi 
i konunikacyjnymi:

Pytanie o imię, wiek, pochodzenie
Pytanie o członków rodziny
Pytanie o przybory szkolne
Zwroty grzecznościowe
Odpowiadanie na polecenia nauczyciela
Struktura there is / there are
czasownik like
Czasownik can
Prowadzenie dialogu w sklepie
Czasownik have got
struktura It’s made of….
Opis wyglądu z użyciem I’m wearing…



Uczeń:
 rozumie ogólny sens różnorodnych bajek i historyjek
 wydobywa kluczowe informacje zawarte w tekstach 

słuchanych
 rozumie szczegółowe informacje zawarte w tekście 

słuchanym, wykraczające poza polecenia podane w 
konkretnych ćwiczeniach

 z łatwością rozumie polecenia nauczyciela i odpowiednio 
na nie reaguje

Uczeń:
 Bezbłędnie recytuje poznane wierszyki i piosenki
 Chętnie uczestniczy w ćwiczeniach ustnych
 z łatwością powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub 

nagraniem
 bezbłędnie naśladuje wymowę angielską
 odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi 

zwrotami i wyrażeniami
 samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i 

kolegom w klasie
 bezbłędnie czyta pojedyncze wyrazy, proste zdania i teksty
 z łatwością rozpoznaje powtarzane często polecenia 

pisemne
 bezbłędnie pisze po śladzie pojedyncze wyrazy i przepisuje

zdania

Stopień niepełny

Uczeń rozpoznaje i stosuje poznane słownictwo bez większych 
trudności:

Nazwy przyborów szkolnych
Zwierzęta
Instrukcje nauczyciela
Nazwy aktywności (np. ride a bike)
Kolory
Nazwy członków rodziny
Nazwy części ciała
Nazwy posiłków i jedzenia
Słownictwo związane z porami roku i pogodą
Miejsca w mieście



Słownictwo związane z jazdą na rowerze, sportami zimowymi
Meble
Rzeczy codziennego użytku
Ubrania
Materiały
Słownictwo  okolicznościowe:  Święta  Bożego  Narodzenia,

Święta Wielkanocne, Dzień Mamy, Dzień Ojca

Uczeń poprawnie operuje poznanymi strukturami 
gramatycznymi

Pytanie o imię, wiek, pochodzenie
Pytanie o członków rodziny
Pytanie o przybory szkolne
Zwroty grzecznościowe
Odpowiadanie na polecenia nauczyciela
Struktura there is / there are
czasownik like
Czasownik can
Prowadzenie dialogu w sklepie
Czasownik have got
struktura It’s made of….
Opis wyglądu z użyciem I’m wearing…

Uczeń:
 Recytuje poznane wierszyki i piosenki samodzielnie lub 

z niewielką pomocą nauczyciela
 Przeważnie uczestniczy w ćwiczeniach ustnych
 Rozumie ogólny sens różnorodnych bajek i historyjek
 Wydobywa większość informacji zawartych w tekstach 

słuchanych
  Rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie
 Z łatwością powtarza wyrazy
 Dość dobrze naśladuje wymowę angielską
 Odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi 

zwrotami i wyrażeniami
 Dość dobrze czyta pojedyncze wyrazy, proste zdania 

i teksty
 Z łatwością rozpoznaje polecenia pisemne
 Dość dobrze przepisuje wyrazy i zdania



Stopień wystarczający

Uczeń rozpoznaje i używa tylko części poznanego słownictwa
Nazwy przyborów szkolnych
Zwierzęta
Instrukcje nauczyciela
Nazwy aktywności (np. ride a bike)
Kolory
Nazwy członków rodziny
Nazwy części ciała
Nazwy posiłków i jedzenia
Słownictwo związane z porami roku i pogodą
Miejsca w mieście
Słownictwo związane z jazdą na rowerze, sportami zimowymi
Meble
Rzeczy codziennego użytku
Ubrania
Materiały
Słownictwo  okolicznościowe:  Święta  Bożego  Narodzenia,

Święta Wielkanocne, Dzień Mamy, Dzień Ojca

Uczeń dość dobrze operuje niektórymi prostymi strukturami 
gramatycznymi

Pytanie o imię, wiek, pochodzenie
Pytanie o członków rodziny
Pytanie o przybory szkolne
Zwroty grzecznościowe
Odpowiadanie na polecenia nauczyciela
Struktura there is / there are
czasownik like
Czasownik can
Prowadzenie dialogu w sklepie
Czasownik have got
struktura It’s made of….
Opis wyglądu z użyciem I’m wearing…

Uczeń:
 Recytuje niektóre poznane wierszyki i piosenki 
 Przeważnie uczestniczy w ćwiczeniach ustnych
 Rozumie ogólny sens różnorodnych bajek i historyjek
 Wydobywa większość informacji zawartych w tekstach 

słuchanych



 Przeważnie rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie 
samodzielnie lub z pomocą nauczyciela

 Dość dobrze powtarza wyrazy
 Dość dobrze naśladuje wymowę angielską
 Odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi 

zwrotami i wyrażeniami z pomocą nauczyciela
  Czyta pojedyncze wyrazy, proste zdania i teksty z pomocą

nauczyciela
 Przeważnie rozpoznaje polecenia pisemne
 Na ogół poprawnie przepisuje wyrazy i zdania

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


