
Wymagania edukacyjne dla klasy III
Język angielski

Stopień pełny

Uczeń z łatwością rozpoznaje i stosuje poznane słownictwo:
Członkowie rodziny
Jedzenie i posiłki
Nazwy czynności codziennych
Zwierzęta
Zawody
Przymiotniki
Nazwy przyborów szkolnych
Kolory
Przedmioty szkolne
Liczebniki 1-100
Części ciała
Słownictwo opisujące wygląd
Słownictwo związane ze światem fantazji
Nazwy wybranych państw
Rzeczowniki związane z określaniem czasu i odległości
Nazwy miesięcy, dni tygodnia, pory dnia, godziny
Pogoda
Słownictwo okolicznościowe
Słownictwo z tekstów czytanych i słuchanych

Uczeń bezbłędnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi 
i komunikacyjnymi:

Pytanie i odpowiadanie o imię, wiek i miejsce pochodzenia
Udzielanie informacji o rodzinie
Czasownik have got, odmiana przez osoby
Tryb rozkazujący
Zaimek that, his, her
Czasownik modalny can
Czas teraźniejszy Present Simple 
Czasownik to be
Zaimki osobowe, dzierżawcze, dopełnienia me
Przyimki miejsca in, on, under, przyimki czasu in i at
Pytanie ‘What time is it?’, ‘Where’s…?’
Konstrukcja ‘It’s a...’



Opisywanie i opowiadanie o swoich upodobaniach w 
zakresie jedzenia
Określanie czasu

Uczeń:
 Bezbłędnie recytuje poznane wierszyki i piosenki
 Chętnie uczestniczy w ćwiczeniach ustnych
 Rozumie ogólny sens różnorodnych bajek i historyjek
 Wydobywa kluczowe informacje zawarte w tekstach 

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

zwrotami i wyrażeniami
 Samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i 

kolegom
 Bezbłędnie czyta pojedyncze wyrazy, proste zdania i teksty
 Z łatwością rozpoznaje polecenia pisemne
 Bezbłędnie przepisuje wyrazy i zdania
 Potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek 

czy środków multimedialnych

Stopień niepełny

Uczeń rozpoznaje i stosuje poznane słownictwo bez większych 
trudności
Członkowie rodziny
Jedzenie i posiłki
Nazwy czynności codziennych
Zwierzęta
Zawody
Przymiotniki
Nazwy przyborów szkolnych
Kolory
Przedmioty szkolne
Liczebniki 1-100
Części ciała
Słownictwo opisujące wygląd
Słownictwo związane ze światem fantazji
Nazwy wybranych państw



Rzeczowniki związane z określaniem czasu i odległości
Nazwy miesięcy, dni tygodnia, pory dnia, godziny
Pogoda
Słownictwo okolicznościowe
Słownictwo z tekstów czytanych i słuchanych

Uczeń poprawnie operuje poznanymi strukturami 
gramatycznymi
     
Pytanie i odpowiadanie o imię, wiek i miejsce pochodzenia

Udzielanie informacji o rodzinie
Czasownik have got, odmiana przez osoby
Tryb rozkazujący
Zaimek that, his, her
Czasownik modalny can
Czas teraźniejszy Present Simple 
Czasownik to be
Zaimki osobowe, dzierżawcze, dopełnienia me
Przyimki miejsca in, on, under, przyimki czasu in i at
Pytanie ‘What time is it?’, ‘Where’s…?’
Konstrukcja ‘It’s a...’
Opisywanie i opowiadanie o swoich upodobaniach w 
zakresie jedzenia
Określanie czasu

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
 Próbuje zadawać proste pytania nauczycielowi i kolegom
 Dość dobrze czyta pojedyncze wyrazy, proste zdania i 

teksty



 Z łatwością rozpoznaje polecenia pisemne
 Dość dobrze przepisuje wyrazy i zdania
 Potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek 

czy środków multimedialnych

Stopień wystarczający

Uczeń rozpoznaje i używa tylko części poznanego słownictwa
Członkowie rodziny
Jedzenie i posiłki
Nazwy czynności codziennych
Zwierzęta
Zawody
Przymiotniki
Nazwy przyborów szkolnych
Kolory
Przedmioty szkolne
Liczebniki 1-100
Części ciała
Słownictwo opisujące wygląd
Słownictwo związane ze światem fantazji
Nazwy wybranych państw
Rzeczowniki związane z określaniem czasu i odległości
Nazwy miesięcy, dni tygodnia, pory dnia, godziny
Pogoda
Słownictwo okolicznościowe
Słownictwo z tekstów czytanych i słuchanych

Uczeń dość dobrze operuje niektórymi prostymi strukturami 
gramatycznymi:
Pytanie i odpowiadanie o imię, wiek i miejsce pochodzenia

Udzielanie informacji o rodzinie
Czasownik have got, odmiana przez osoby
Tryb rozkazujący
Zaimek that, his, her
Czasownik modalny can
Czas teraźniejszy Present Simple 
Czasownik to be
Zaimki osobowe, dzierżawcze, dopełnienia me
Przyimki miejsca in, on, under, przyimki czasu in i at
Pytanie ‘What time is it?’, ‘Where’s…?’



Konstrukcja ‘It’s a...’
Opisywanie i opowiadanie o swoich upodobaniach w 
zakresie jedzenia
Określanie czasu

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
 Na ogół potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, 

książeczek czy środków multimedialnych

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


