
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego 

Klasa I 

Podręcznik „English Adventure” 

 

Unit 1 „My face” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: twarz (face, ears, eyes, hair, mouth, 

nose), kolory (brown, orange, pink, purple), 

flowers 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 
dopasowuje obrazek do słowa); rozumie część z 

nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 

nauczyciela) korzystając z pomocy i podpowiedzi 
nauczyciela lub po kilkukrotnym powtórzeniu. 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 
dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

częścią poznanych słów (wypowiada je raczej 

prawidłowo), rozumie część  
z nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 

nauczyciela) oraz rozpoznaje część z nich w 

zapisie. 

Uczeń rozumie większość poznanego słownictwa 
(np. dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

większością poznanych słów (czyli wypowiada je 

w większości prawidłowo), rozumie je ze słuchu 
(słuchając nagrania lub nauczyciela); rozpoznaje 

większość z nich w zapisie  

Interakcje społeczne. Opis swoich emocji: I’m 

sad, I’m happy (Jestem szczęśliwy/Jestem 

smutny) 

Uczeń ma trudności ze zrozumieniem pytań i 
odpowiedzi, powtarza po nauczycielu wyuczone 

zwroty.  

Uczeń rozumie pytania, ale ma trudności z 
właściwym zadawaniem pytań i właściwą 

odpowiedzią w ramach wyuczonych zwrotów. 

Uczeń rozumie zadawane mu pytania, potrafi sam 
zadać pytanie i właściwie na nie odpowiedzieć w 

ramach wyuczonych zwrotów.  

Praca plastyczna , którą uczeń opisuje zdaniem lub 
słowem po angielsku: uczeń rysuje obrazek 

swojej twarzy i opisuje „I’m happy /I’m sad i 

nazywa oczy, uszy, nos, usta 

Niechętnie i niestarannie wykonuje pracę 
plastyczną na zadany temat i ma trudności 

opisaniem ją  (ustnie) słowem po angielsku mimo 

podania instrukcji przez nauczyciela  

Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat i 
opisuje ją (ustnie ) słowem/zdaniem po angielsku 

według instrukcji nauczyciela, potrzebując do tego 

pomocy nauczyciela.  

Chętnie wykonuje pracę plastyczną na zadany 
temat i opisuje ją (ustnie) słowem/zdaniem po 

angielsku według instrukcji nauczyciela. 

 

Unit 2 „Animals” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: dzikie zwierzęta (elephant, giraffe, 

hippo, lion, rhino, zebra, bird,). Kolory (black, 

grey). lIczby w zakresie 1-5. Liczba mnoga i 

pojedyncza (1 lion - 2 lions). 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 

dopasowuje obrazek do słowa); rozumie część z 

nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 
nauczyciela) korzystając z pomocy i podpowiedzi 

nauczyciela lub po kilkukrotnym powtórzeniu. 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 

dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

częścią poznanych słów (wypowiada je raczej 
prawidłowo), rozumie część  

z nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 

nauczyciela) oraz rozpoznaje część z nich w 
zapisie. 

Uczeń rozumie większość poznanego słownictwa 

(np. dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

większością poznanych słów (czyli wypowiada je 
w większości prawidłowo), rozumie je ze słuchu 

(słuchając nagrania lub nauczyciela); rozpoznaje 

większość z nich w zapisie  

Wypowiedzi ustne:  It’s a .. (to jest ..) Uczeń ma trudności ze zrozumieniem pytań i 

odpowiedzi, powtarza po nauczycielu wyuczone 
zwroty.  

Uczeń rozumie pytania, ale ma trudności z 

właściwym zadawaniem pytań i właściwą 
odpowiedzią w ramach wyuczonych zwrotów. 

Uczeń rozumie zadawane mu pytania, potrafi sam 

zadać pytanie i właściwie na nie odpowiedzieć w 
ramach wyuczonych zwrotów.  

Praca plastyczna , którą uczeń opisuje zdaniem lub 

słowem po angielsku: uczeń rysuje obrazek 

wybranego zwierzęcia i mówi jakie to zwierzę. 

Niechętnie i niestarannie wykonuje pracę 

plastyczną na zadany temat i ma trudności 

opisaniem ją  (ustnie) słowem po angielsku mimo 
podania instrukcji przez nauczyciela  

Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat i 

opisuje ją (ustnie ) słowem/zdaniem po angielsku 

według instrukcji nauczyciela, potrzebując do tego 
pomocy nauczyciela.  

Chętnie wykonuje pracę plastyczną na zadany 

temat i opisuje ją (ustnie) słowem/zdaniem po 

angielsku według instrukcji nauczyciela. 

 

 

 



Unit 3 „My toys” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: zabawki (ball, cowboy, dinosaur, 

doll, spaceman, boat, kite, teddy bear, train, yo-

yo), liczby w zakresie 6-10 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 
dopasowuje obrazek do słowa); rozumie część z 

nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 

nauczyciela) korzystając z pomocy i podpowiedzi 
nauczyciela lub po kilkukrotnym powtórzeniu. 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 
dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

częścią poznanych słów (wypowiada je raczej 

prawidłowo), rozumie część  
z nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 

nauczyciela) oraz rozpoznaje część z nich w 

zapisie. 

Uczeń rozumie większość poznanego słownictwa 
(np. dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

większością poznanych słów (czyli wypowiada je 

w większości prawidłowo), rozumie je ze słuchu 
(słuchając nagrania lub nauczyciela); rozpoznaje 

większość z nich w zapisie  

Wypowiedzi ustne:  zadawanie pytań o przedmioty 
i odpowiedzi: Is it…(czy to jest…?) It’s….(To 

jest…) Yes/No (Tak/nie) 

Uczeń ma trudności ze zrozumieniem pytań i 
odpowiedzi, powtarza po nauczycielu wyuczone 

zwroty.  

Uczeń rozumie pytania, ale ma trudności z 
właściwym zadawaniem pytań i właściwą 

odpowiedzią w ramach wyuczonych zwrotów. 

Uczeń rozumie zadawane mu pytania, potrafi sam 
zadać pytanie i właściwie na nie odpowiedzieć w 

ramach wyuczonych zwrotów.  

Praca plastyczna , którą uczeń opisuje zdaniem lub 
słowem po angielsku: uczeń rysuje wybraną 

zabawkę i opisuje It’s …. (to jest..) 

Niechętnie i niestarannie wykonuje pracę 
plastyczną na zadany temat i ma trudności 

opisaniem ją  (ustnie) słowem po angielsku mimo 

podania instrukcji przez nauczyciela  

Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat i 
opisuje ją (ustnie ) słowem/zdaniem po angielsku 

według instrukcji nauczyciela, potrzebując do tego 

pomocy nauczyciela.  

Chętnie wykonuje pracę plastyczną na zadany 
temat i opisuje ją (ustnie) słowem/zdaniem po 

angielsku według instrukcji nauczyciela. 

 

Unit 4 „Food” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: jedzenie (bread, cheese, pizza, 

spaghetti, water, apples, bananas, milk, pears, 

cake, eggs, meat, sandwiches) 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 

dopasowuje obrazek do słowa); rozumie część z 

nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 
nauczyciela) korzystając z pomocy i podpowiedzi 

nauczyciela lub po kilkukrotnym powtórzeniu. 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 

dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

częścią poznanych słów (wypowiada je raczej 
prawidłowo), rozumie część  

z nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 

nauczyciela) oraz rozpoznaje część z nich w 
zapisie. 

Uczeń rozumie większość poznanego słownictwa 

(np. dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

większością poznanych słów (czyli wypowiada je 
w większości prawidłowo), rozumie je ze słuchu 

(słuchając nagrania lub nauczyciela); rozpoznaje 

większość z nich w zapisie  

Wypowiedzi ustne:  uczeń pyta „Do you like?” 

(czy lubisz?) i mówi co lubi /czego nie lubi jeść 

(I like…/I don’t like…..)  

 

 

Uczeń ma trudności ze zrozumieniem pytań i 

odpowiedzi, powtarza po nauczycielu wyuczone 
zwroty.  

Uczeń rozumie pytania, ale ma trudności z 

właściwym zadawaniem pytań i właściwą 
odpowiedzią w ramach wyuczonych zwrotów. 

Uczeń rozumie zadawane mu pytania, potrafi sam 

zadać pytanie i właściwie na nie odpowiedzieć w 
ramach wyuczonych zwrotów.  

Praca plastyczna , którą uczeń opisuje zdaniem lub 
słowem po angielsku: uczeń rysuje obrazek 

wybranych potraw i mówi co lubi/czego nie lubi 

jeść (4 przykłądy) 

Niechętnie i niestarannie wykonuje pracę 
plastyczną na zadany temat i ma trudności 

opisaniem ją  (ustnie) słowem po angielsku mimo 

podania instrukcji przez nauczyciela  

Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat i 
opisuje ją (ustnie ) słowem/zdaniem po angielsku 

według instrukcji nauczyciela, potrzebując do tego 

pomocy nauczyciela.  

Chętnie wykonuje pracę plastyczną na zadany 
temat i opisuje ją (ustnie) słowem/zdaniem po 

angielsku według instrukcji nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 



Unit 5 „My body” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: ciało (arms, body, head, legs, 

tummy, feet, fingers, hands, toes, hair); 

przymiotniki (long, short, big, small) 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 
dopasowuje obrazek do słowa); rozumie część z 

nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 

nauczyciela) korzystając z pomocy i podpowiedzi 
nauczyciela lub po kilkukrotnym powtórzeniu. 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 
dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

częścią poznanych słów (wypowiada je raczej 

prawidłowo), rozumie część  
z nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 

nauczyciela) oraz rozpoznaje część z nich w 

zapisie. 

Uczeń rozumie większość poznanego słownictwa 
(np. dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

większością poznanych słów (czyli wypowiada je 

w większości prawidłowo), rozumie je ze słuchu 
(słuchając nagrania lub nauczyciela); rozpoznaje 

większość z nich w zapisie  

Wypowiedzi ustne: uczeń opowiada o  swoich 

częściach ciała  I’ve got…..(Mam….) 

Uczeń ma trudności ze zrozumieniem pytań i 
odpowiedzi, powtarza po nauczycielu wyuczone 

zwroty.  

Uczeń rozumie pytania, ale ma trudności z 
właściwym zadawaniem pytań i właściwą 

odpowiedzią w ramach wyuczonych zwrotów. 

Uczeń rozumie zadawane mu pytania, potrafi sam 
zadać pytanie i właściwie na nie odpowiedzieć w 

ramach wyuczonych zwrotów.  

Praca plastyczna , którą uczeń opisuje zdaniem lub 
słowem po angielsku: uczeń rysuje obrazek 

wybranej postaci i wymienia części ciała  

Niechętnie i niestarannie wykonuje pracę 
plastyczną na zadany temat i ma trudności 

opisaniem ją  (ustnie) słowem po angielsku mimo 

podania instrukcji przez nauczyciela  

Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat i 
opisuje ją (ustnie ) słowem/zdaniem po angielsku 

według instrukcji nauczyciela, potrzebując do tego 

pomocy nauczyciela.  

Chętnie wykonuje pracę plastyczną na zadany 
temat i opisuje ją (ustnie) słowem/zdaniem po 

angielsku według instrukcji nauczyciela. 

 

Unit 6 „My house” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: pomieszczenia w domu (bathroom, 

bedroom, garden, house, kitchen, living room), 

meble (chair, door, table, window) 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 

dopasowuje obrazek do słowa); rozumie część z 

nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 
nauczyciela) korzystając z pomocy i podpowiedzi 

nauczyciela lub po kilkukrotnym powtórzeniu. 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 

dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

częścią poznanych słów (wypowiada je raczej 
prawidłowo), rozumie część  

z nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 

nauczyciela) oraz rozpoznaje część z nich w 
zapisie. 

Uczeń rozumie większość poznanego słownictwa 

(np. dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

większością poznanych słów (czyli wypowiada je 
w większości prawidłowo), rozumie je ze słuchu 

(słuchając nagrania lub nauczyciela); rozpoznaje 

większość z nich w zapisie  

Wypowiedzi ustne:  uczeń umiejscawia meble w 

pomieszczeniach domu: It’s in the …/It isn’t in 

the…(To jest w …/To nie jest w…), zadaje 

pytania czy coś jest w danym pomieszczeniu (Is 

it in…?- czy to jest w…?) 

Uczeń ma trudności ze zrozumieniem pytań i 

odpowiedzi, powtarza po nauczycielu wyuczone 
zwroty.  

Uczeń rozumie pytania, ale ma trudności z 

właściwym zadawaniem pytań i właściwą 
odpowiedzią w ramach wyuczonych zwrotów. 

Uczeń rozumie zadawane mu pytania, potrafi sam 

zadać pytanie i właściwie na nie odpowiedzieć w 
ramach wyuczonych zwrotów.  

Praca plastyczna , którą uczeń opisuje zdaniem lub 
słowem po angielsku: uczeń rysuje obrazek 

domu i pokoi i wymienia poszczególne pokoje 

(6)  

Niechętnie i niestarannie wykonuje pracę 
plastyczną na zadany temat i ma trudności 

opisaniem ją  (ustnie) słowem po angielsku mimo 

podania instrukcji przez nauczyciela  

Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat i 
opisuje ją (ustnie ) słowem/zdaniem po angielsku 

według instrukcji nauczyciela, potrzebując do tego 

pomocy nauczyciela.  

Chętnie wykonuje pracę plastyczną na zadany 
temat i opisuje ją (ustnie) słowem/zdaniem po 

angielsku według instrukcji nauczyciela. 

 

Unit 7 „My clothes”  

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: ubrania (boots, dress, hat, shirt, 

skirt, trousers, coat, shoes, sweater, T-shirt), 

put on  (włożyć),  

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 

dopasowuje obrazek do słowa); rozumie część z 

nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 
nauczyciela) korzystając z pomocy i podpowiedzi 

nauczyciela lub po kilkukrotnym powtórzeniu. 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 

dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

częścią poznanych słów (wypowiada je raczej 
prawidłowo), rozumie część  

z nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 

Uczeń rozumie większość poznanego słownictwa 

(np. dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

większością poznanych słów (czyli wypowiada je 
w większości prawidłowo), rozumie je ze słuchu 

(słuchając nagrania lub nauczyciela); rozpoznaje 



nauczyciela) oraz rozpoznaje część z nich w 
zapisie. 

większość z nich w zapisie  

Wypowiedzi ustne:  uczeń opisuje swoje ubranie 

:I’m wearing…. (mam na sobie…), pyta o 

kolory (What colour is it? Jakiego to jest 

koloru?) i odpowiada It’s… (To jest…) 

Uczeń ma trudności ze zrozumieniem pytań i 

odpowiedzi, powtarza po nauczycielu wyuczone 
zwroty.  

Uczeń rozumie pytania, ale ma trudności z 

właściwym zadawaniem pytań i właściwą 
odpowiedzią w ramach wyuczonych zwrotów. 

Uczeń rozumie zadawane mu pytania, potrafi sam 

zadać pytanie i właściwie na nie odpowiedzieć w 
ramach wyuczonych zwrotów.  

Praca plastyczna , którą uczeń opisuje zdaniem lub 

słowem po angielsku: uczeń rysuje obrazek 

siebie i wymienia jakie ubrania ma na sobie  

Niechętnie i niestarannie wykonuje pracę 

plastyczną na zadany temat i ma trudności 
opisaniem ją  (ustnie) słowem po angielsku mimo 

podania instrukcji przez nauczyciela  

Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat i 

opisuje ją (ustnie ) słowem/zdaniem po angielsku 
według instrukcji nauczyciela, potrzebując do tego 

pomocy nauczyciela.  

Chętnie wykonuje pracę plastyczną na zadany 

temat i opisuje ją (ustnie) słowem/zdaniem po 
angielsku według instrukcji nauczyciela. 

 

Unit 8 „My party” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: zwierzęta domowe (pets, bird, cat, 

dog, duck, mouse, rabbit, fish, hamster, horse, 

tortoise) 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 

dopasowuje obrazek do słowa); rozumie część z 

nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 
nauczyciela) korzystając z pomocy i podpowiedzi 

nauczyciela lub po kilkukrotnym powtórzeniu. 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 

dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

częścią poznanych słów (wypowiada je raczej 
prawidłowo), rozumie część  

z nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 

nauczyciela) oraz rozpoznaje część z nich w 
zapisie. 

Uczeń rozumie większość poznanego słownictwa 

(np. dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

większością poznanych słów (czyli wypowiada je 
w większości prawidłowo), rozumie je ze słuchu 

(słuchając nagrania lub nauczyciela); rozpoznaje 

większość z nich w zapisie  

Wypowiedzi ustne:  uczeń mówi jakie ma 

zwierzątko I’ve got…. (mam……) /I haven’t got 

(nie mam..) 

Uczeń ma trudności ze zrozumieniem pytań i 

odpowiedzi, powtarza po nauczycielu wyuczone 

zwroty.  

Uczeń rozumie pytania, ale ma trudności z 

właściwym zadawaniem pytań i właściwą 

odpowiedzią w ramach wyuczonych zwrotów. 

Uczeń rozumie zadawane mu pytania, potrafi sam 

zadać pytanie i właściwie na nie odpowiedzieć w 

ramach wyuczonych zwrotów.  

Praca plastyczna , którą uczeń opisuje zdaniem lub 

słowem po angielsku: uczeń rysuje obrazek 

wybranego zwierzęcia domowego  i mówi jakie 

to zwierzę. 

Niechętnie i niestarannie wykonuje pracę 

plastyczną na zadany temat i ma trudności 

opisaniem ją  (ustnie) słowem po angielsku mimo 
podania instrukcji przez nauczyciela  

Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat i 

opisuje ją (ustnie ) słowem/zdaniem po angielsku 

według instrukcji nauczyciela, potrzebując do tego 
pomocy nauczyciela.  

Chętnie wykonuje pracę plastyczną na zadany 

temat i opisuje ją (ustnie) słowem/zdaniem po 

angielsku według instrukcji nauczyciela. 

 


