
Cele szczegółowe – język angielski 

Edukacja wczesnoszkolna realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Nadrzędne cele nauczania języka angielskiego w klasach 1-3 

szkoły podstawowej muszą być zatem spójne z ogólnymi celami edukacji zintegrowanej w I etapie edukacyjnym. Treści nauczania języka 

angielskiego powinny być skorelowane z wymaganiami innych obszarów edukacyjnych: edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, 

muzycznej, plastycznej społecznej i zdrowotnej, a także zajęć komputerowych i technicznych oraz etyki. W trakcie nauki języka uczniowie powinni 

wykorzystywać i rozwijać posiadane zdolności werbalne, muzyczno-ruchowe, manualne. Powinni także uczyć się współdziałania w grupie 

rówieśników, a także poznawać siebie i budować poczucie własnej wartości. Zajęcia z języka angielskiego powinny budować wśród dzieci postawę 

otwartości i tolerancji wobec innych kultur i narodowości, a także kształtować postawy takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, czy kultura osobista. 

W zakresie sprawności językowych nadrzędnym zadaniem edukacji w klasach I-III jest rozwijanie języka mówionego, umiejętności rozumienia 

ze słuchu i reagowania na usłyszane wypowiedzi, jak również odtwarzania wyrazów i zwrotów, recytowania wierszyków, śpiewania piosenek itp. 

Aktywne czytanie i pisanie w języku angielskim wprowadzane są później, w drugim roku nauki, tak aby umożliwić dzieciom najpierw zapoznanie 

się z brzmieniem języka, wymową poszczególnych słów i intonacją. Skoncentrowanie się na języku mówionym, w formie rozmaitych gier, zabaw, 

wierszyków i piosenek jest szczególnie ważne w pierwszym roku nauki języka angielskiego, kiedy to należy zapewnić dzieciom łagodne przejście 

od zajęć przedszkolnych do nauki w szkolnej ławce. 

 

Od ucznia kończącego klasę III oczekuje się, że spełnia następujące wymagania w obszarze edukacji językowej: 

 1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka; 

2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; 



3) rozumie wypowiedzi ze słuchu: a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu; b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi 

się nimi posługiwać; c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów; d) rozumie sens 

prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video); 

4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania; 

5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z 

otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych; 

6) przepisuje wyrazy i zdania; 

7) potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; 

8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria oceniania z języka angielskiego w kl. 2 

 1 niedostateczny 2 dopuszczający 3 dostateczny 4 dobry 5 bardzo dobry 6 celujący 

Rozumienie 

prostych poleceń 

Uczeń: 

nie potrafi 

poprawnie 

reagować na żadne 

polecenia używane 

na lekcjach 

stara się reagować 

na polecenia 

używane w klasie 

reaguje 

niewerbalnie na 

polecenia używane 

w klasie 

poprawnie, 

werbalnie i 

niewerbalnie 

reaguje na 

większość poleceń 

używanych w 

klasie 

bezbłędnie , 

werbalnie i 

niewerbalnie 

reaguje na 

polecenia używane 

w klasie 

zna różnorodne 

polecenia używane 

w szkole, 

bezbłędnie 

werbalnie i 

niewerbalnie na 

nie reaguje, potrafi 

wydawać 

polecenia kolegom 

Mówienie - 

znajomość 

słownictwa 

angielskiego, 

wierszyków, 

rymowanek i 

piosenek 

Uczeń: 

nie zna większości 

poznanych na 

lekcjach słówek ; 

mimo zachęty 

nauczyciela nie 

bierze udziału w 

scenkach, nie 

śpiewa, nie 

recytuje 

z dużą pomocą 

nauczyciela i 

popełniając błędy 

wymienia nazwy, 

zadaje pytania i 

udziela 

odpowiedzi, z 

błędami śpiewa i 

recytuje, wymaga 

zachęty ze strony 

nauczyciela 

z pomocą 

nauczyciela i 

nielicznymi 

błędami formułuje 

zdania, zadaje 

pytania, 

popełniając 

nieliczne błędy, 

recytuje wierszyki, 

rymowanki i 

śpiewa piosenki 

poznane na 

lekcjach 

zadaje pytania i 

udziela na nie 

odpowiedzi w 

ramach 

wyuczonych 

zwrotów 

popełniając 

nieliczne błędy, 

recytuje wierszyki, 

rymowanki i 

śpiewa piosenki 

poznane na 

lekcjach 

popełniając 

nieliczne błędy, 

poprawnie 

posługuje się 

większością 

zwykle bezbłędnie 

zadaje pytania i 

udziela na nie 

odpowiedzi w 

ramach 

wyuczonych 

zwrotów, 

bezbłędnie 

recytuje wierszyki, 

rymowanki i 

śpiewa piosenki 

poznane na 

lekcjach 

bezbłędnie zadaje 

pytania i udziela 

na nie odpowiedzi 

w ramach 

wyuczonych 

zwrotów, 

bezbłędnie 

recytuje wierszyki, 

rymowanki i 

śpiewa piosenki 

poznane na 

lekcjach 



słów i zwrotów 

poznanych na 

lekcjach, chętnie 

bierze udział 

w mini 

przedstawieniach 

teatralnych 

Rozumienie 

wypowiedzi ze 

słuchu 

Uczeń: 

nie rozróżnia 

żadnych słów o 

podobnym 

brzmieniu, nie 

rozpoznaje 

poznanych na 

lekcjach zwrotów 

używanych na co 

dzień, nie rozumie 

ogólnego sensu 

opowiadań nawet 

jeżeli 

przedstawione są 

jednocześnie za 

pomocą obrazów 

i gestów 

z trudnością 

rozróżnia 

najczęściej 

używane wyrazy o 

podobnym 

brzmieniu, 

rozpoznaje 

niektóre poznane 

na lekcjach zwroty 

stosowane na co 

dzień, rozumie 

ogólny sens 

opowiadań jeżeli 

przedstawione są 

jednocześnie za 

pomocą obrazów i 

gestów 

rozróżnia 

znaczenie 

poznanych 

wyrazów o 

podobnym 

brzmieniu z 

pomocą 

nauczyciela, 

rozpoznaje 

większość 

poznanych na 

lekcjach zwrotów 

stosowanych na co 

dzień, ale popełnia 

błędy posługując 

się nimi, rozumie 

ogólny sens 

opowiadań 

przedstawianych 

także za pomocą 

obrazów i gestów, 

prawidłowo 

rozumie ogólny 

sens prostych 

rozróżnia 

znaczenie 

większości 

poznanych 

wyrazów o 

podobnym 

brzmieniu, 

rozpoznaje 

większość 

poznanych na 

lekcjach zwrotów 

stosowanych na co 

dzień i potrafi się 

nimi posługiwać 

popełniając tylko 

nieliczne błędy, 

prawidłowo 

rozumie sens 

opowiadań 

przedstawianych 

także za pomocą 

obrazów i gestów, 

prawidłowo 

bezbłędnie 

rozróżnia 

znaczenie 

wszystkich 

poznanych 

wyrazów o 

podobnym 

brzmieniu, 

bezbłędnie 

rozpoznaje 

wszystkie poznane 

na lekcjach zwroty 

stosowane na co 

dzień i potrafi się 

nimi posługiwać, 

prawidłowo 

rozumie sens 

opowiadań 

przedstawianych 

także za pomocą 

obrazów i gestów, 

prawidłowo 

rozumie sens 

rozumie ze słuchu 

różnorodne 

wypowiedzi w 

języku angielskim, 

także znacznie 

wykraczające poza 

materiał 

realizowany na 

lekcjach, domyśla 

się znaczenia z 

kontekstu 



dialogów w 

historyjkach 

obrazkowych  

(także w 

nagraniach audio i 

wideo) 

rozumie sens 

prostych dialogów 

w historyjkach 

obrazkowych, 

potrafi z niewielką 

pomocą 

nauczyciela 

wyszukać 

szczegółowe 

informacje w 

tekstach 

mówionych 

prostych dialogów 

w historyjkach 

obrazkowych, 

potrafi wyszukać 

szczegółowe 

informacje w 

tekstach 

mówionych 

 

Czytanie 

Uczeń: 

nie potrafi 

przeczytać nawet 

pojedynczych 

wyrazów 

poznanych na 

lekcjach 

z trudnością czyta 

wyznaczone  

pojedyncze wyrazy 

i zdania 

popełniając błędy 

czyta głośno 

wyrazy, popełnia 

błędy przy 

czytaniu zdań 

czyta głośno i ze 

zrozumieniem 

wszystkie wyrazy, 

zdania przerabiane 

na lekcjach 

popełniając przy 

tym tylko nieliczne 

błędy 

czyta głośno i ze 

zrozumieniem 

wszystkie wyrazy, 

zdania przerabiane 

na lekcjach  

 

bezbłędnie czyta 

głośno i ze 

zrozumieniem 

wszystkie wyrazy, 

zdania i teksty  

Pisanie 

Uczeń: 

nie potrafi 

poprawnie 

odwzorować 

pojedynczych 

wyrazów 

nie potrafi pisać 

samodzielnie, 

odwzorowując 

popełnia czasami 

błędy 

pisząc 

samodzielnie 

popełnia błędy, 

odwzorowując 

popełnia nieliczne 

błędy 

pisząc 

samodzielnie 

popełnia nieliczne 

błędy, bezbłędnie 

odwzorowuje 

zdania i wyrazy 

bezbłędnie pisze 

poznane wyrazy, 

samodzielnie 

pisze zdania w 

oparciu o podane 

wzory, bezbłędnie 

odwzorowuje 

zdania i wyrazy 

bezbłędnie pisze 

wszystkie poznane 

wyrazy, 

samodzielnie pisze 

zdania w ramach 

poznanych 

struktur, 

bezbłędnie 

odwzorowuje 

zdania i wyrazy 

 



Zakres materiału w kl. 2: 

- dni tygodnia, pory roku, 

- pogoda, 

- ubrania, 

- zwierzęta wiejskie, 

- pomieszczenia w domu, 

- nazwy mebli/sprzętów domowych, 

- opisywanie położenia przedmiotów, 

- części ciała 

- dolegliwości i przyczyny złego samopoczucia, 

- czynności związane ze zdrowym stylem życia, 

- potrawy, dania, posiłki 

- własne upodobania, 

- miejskie atrakcje turystyczne 

- czynności w czasie wolnym, 

- święta i tradycje: Halloween, Christmas, Carnival, St Valentine’s Day, Easter 


