
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

NISKI ZADOWALAJĄCY ŚREDNI WYSOKI WYRÓŻNIAJĄCY 

• Uczeń zna 
podstawowe, 
proste wyrazy 
związane z 
rodziną, 
zwierzętami, 
kolorami, ale 
popełnia 
liczne błędy w 
wymowie 

• Uczeń liczy do 
5, stara się 
liczyć do 10 

• Uczeń umie 
się 
przedstawić 

• Uczeń zna 
podstawowe 
zwroty 
powitalne i 
pożegnalne 

• Rozumie 
podstawowe 
polecenia 
wydawane 
przez 
nauczyciela 

• Regularnie nosi 
podręcznik i 
ćwiczenia. 

• Uczeń zna 
podstawowe 
słownictwo 
związane z: 
szkołą ,rodziną , 
zwierzętami , 
częściami ciała, 
ale często ma 
problemy z 
poprawna 
wymową 

• Uczeń zna kolory 
i liczby do 10 

• Uczeń zna 
rymowanki, ale 
popełnia liczne 
błędy 

• Uczeń stara się 
śpiewać poznane 
piosenki 

• Zna niektóre 
nazwy świąt 

• Na lekcji bywa 
aktywny, od 

• Nosi podręcznik, 
ćwiczenia, regularnie 
je uzupełnia 

• Uczeń zna słownictwo 
związane z twarzą i 
ciałem , zna nazwy 
zwierząt ,zna 
słownictwo związane 
ze szkołą, zna nazwy 
członków rodziny, 
instrumentów 
muzycznych, 
zawodów i produktów 
spożywczych, ale 
zdarza mu się 
niepoprawna wymowa 

• Uczeń zna kolory i 
liczby 

• Uczeń robi projekty na 
określony temat 

• Uczeń zna  liczby do 
10 

• Zachęcany przez 
nauczyciela umie 
odpowiedzieć na 
podstawowe pytania 
dotyczące własnej 

• Uczeń na bieżąco 
przygotowuje się do zajęć, 
systematycznie i starannie 
uzupełnia zeszyt ćwiczeń 
oraz podręcznik 

• Uczeń zna słownictwo 
dotyczące ciała i twarzy, 
przyborów szkolnych, rodziny 
instrumentów muzycznych, 
zawodów, zwierząt, 
słownictwo dotyczące 
jedzenia i samopoczucia na 
bardzo dobrym poziomie 

• Uczeń bardzo dobrze zna 
rymowanki oraz piosenki  –
zdarza mu się popełniać 
drobne błędy 

• Uczeń rozumie polecenia i 
propozycje  

• Uczeń potrafi zadać pytania i 
odpowiedzieć opowiadając o 
sobie i innych ludziach oraz  
własnych zainteresowaniach  

• Uczeń potrafi biegle liczyć  do 
10, zna wszystkie nazwy 
kolorów i opisuje przedmioty 
posługując się nimi. 

Ocenę wyróżniającą otrzymuje 
uczeń, który spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę wysoką oraz: 

• Uczeń zna na pamięć rymowanki 
oraz piosenki  

• Uczeń potrafi prowadzić krótki 
dialog na tematy dotyczące jego 
najbliższego otoczenia i 
zainteresowań 

• Wykazuje duże zainteresowanie 
nauka języka obcego poprzez 
bardzo aktywny udział w lekcji, 
dużą znajomość słów i wyrażeń, 
również tych wykraczających 
poza materiał realizowany na 
zajęciach 

• Bierze udział w konkursie języka 
angielskiego i osiąga wysokie 
wyniki 

  

 



• Stara się 
recytować 
wierszyki i 
śpiewać 
piosenki 
często 
powtarzane 
podczas lekcji 

 

czasu do czasu 
się zgłasza i 
udziela 
odpowiedzi, ale 
zdarza mu się 
odpowiedzieć 
niepoprawnie 

 

osoby oraz innych 
osób, wyrazić swoje 
upodobania,  

• Śpiewa większość 
poznanych  piosenek i 
recytuje wierszyki 

• Uczeń rozwiązuje 
ćwiczenia słuchając 
nagrania, ale zdarzają 
mu się błędy 

• Zna angielskie nazwy 
świąt 

• Bierze dość czynny 
udział w lekcji 

 

• Uczeń potrafi formułować 
krótkie polecenia 

• Uczeń bezbłędnie rozwiązuje 
ćwiczenia słuchając nagrania  

• Dobrze opanował nazwy 
świąt i umie je rozróżnić, 
opanował podstawowe 
wyrażenia związane z 
obchodzonymi świętami 

• Bierze czynny udział w lekcji, 
chętnie odpowiada na pytania 
nauczyciela, chętnie bierze 
udział w grach i zabawach 

 

 

 

Opracowano na podstawie podręcznika do klasy 1 „Our Discovery Island” wyd. Pearson 
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