
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego 

Klasa II 

Podręcznik „English Adventure” 

 

Unit 1 „My favourite things” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: zabawki (bat, bike, computer 

game, robot, TV, watch, scooter, spaceship); 

liczby 11-15 

 

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 je 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 je 

w zapisie i potrafi zapisać poznane słowa bez 

większych błędów ortograficznych  

Interakcje społeczne. Zadawanie pytań i 
odpowiedzi na pytania: Is it…? It’s …It isn’t 

…(Czy to jest..? To jest…To nie 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.  

Historyjka obrazkowa  Uczeń czyta historyjkę niechętnie i z dużą pomocą 
nauczyciela. 

Uczeń rozumie historyjkę w większości i potrafi ją 
przeczytać z pomocą nauczyciela. 

Uczeń rozumie historyjkę obrazkową i potrafi ją 
przeczytać z podziałem na role. 

Praca plastyczna ze słowami angielskimi: uczeń 

tworzy obrazek wybranej zabawki i wraz z 

opisem po angielsku (co to jest, jaki ma kolor) 

2-3 zdania. 

Niechętnie i niestarannie wykonuje pracę 

plastyczną na zadany temat i ma trudności z 
podpisaniem jej słowami angielskimi mimo 

podania instrukcji przez nauczyciela  

Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat i 

podpisuje ją słowami angielskimi według 
instrukcji nauczyciela, potrzebując do tego 

pomocy nauczyciela.  

Chętnie wykonuje pracę plastyczną na zadany 

temat i podpisuje ją słowami angielskimi według 
instrukcji nauczyciela. 

 

 

Unit 2 „My family” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: członkowie rodziny (mum, dad, 

granddad, grandma, sister, brother, aunt, 

uncle, cousin, baby) 

 

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 je 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 je 
w zapisie i potrafi zapisać poznane słowa bez 

większych błędów ortograficznych  

Interakcje społeczne. Zadawanie pytań i 

odpowiedzi na pytania dotyczących rodziny: Have 

you got..? I’ve got…/I haven’t got… (Czy 

masz…/Mam/ 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.  

Historyjka obrazkowa  Uczeń czyta historyjkę niechętnie i z dużą pomocą 
nauczyciela. 

Uczeń rozumie historyjkę w większości i potrafi ją 
przeczytać z pomocą nauczyciela. 

Uczeń rozumie historyjkę obrazkową i potrafi ją 
przeczytać z podziałem na role. 

Praca plastyczna ze słowami angielskimi: uczeń 

tworzy obrazek swojej rodziny wraz z opisem 

Niechętnie i niestarannie wykonuje pracę 

plastyczną na zadany temat i ma trudności z 

Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat i 

podpisuje ją słowami angielskimi według 

Chętnie wykonuje pracę plastyczną na zadany 

temat i podpisuje ją słowami angielskimi według 



(5-6 zdań) podpisaniem jej słowami angielskimi mimo 
podania instrukcji przez nauczyciela  

instrukcji nauczyciela, potrzebując do tego 
pomocy nauczyciela.  

instrukcji nauczyciela. 

 

Unit 3 „My body and face” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: części ciała (eyes, glasses, blond 

hair, dark hair, teeth, chin, neck, tail), 

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 je 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 je 

w zapisie i potrafi zapisać poznane słowa bez 

większych błędów ortograficznych  

Interakcje społeczne. Zadawanie pytań i 
odpowiedzi na pytania: Has he got…? He has 

got../She has got…(Czy on ma..? On ma../on nie 

ma..) 

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.  

Historyjka obrazkowa  Uczeń czyta historyjkę niechętnie i z dużą pomocą 

nauczyciela. 

Uczeń rozumie historyjkę w większości i potrafi ją 

przeczytać z pomocą nauczyciela. 

Uczeń rozumie historyjkę obrazkową i potrafi ją 

przeczytać z podziałem na role. 

Praca plastyczna ze słowami angielskimi: uczeń 

tworzy obrazek wybranego bohatera i opisuje 

jego wygląd (5 -6 zdań) 

Niechętnie i niestarannie wykonuje pracę 

plastyczną na zadany temat i ma trudności z 
podpisaniem jej słowami angielskimi mimo 

podania instrukcji przez nauczyciela  

Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat i 

podpisuje ją słowami angielskimi według 
instrukcji nauczyciela, potrzebując do tego 

pomocy nauczyciela.  

Chętnie wykonuje pracę plastyczną na zadany 

temat i podpisuje ją słowami angielskimi według 
instrukcji nauczyciela. 

  

Unit 4 „My room” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: meble (carpet, cupboard, bed, box, 

lamp, curtain); przyimki: in, on, next to, under 

(w, na, obok, pod); liczby 16-20 

 

 

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 je 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 je 

w zapisie i potrafi zapisać poznane słowa bez 
większych błędów ortograficznych  

Interakcje społeczne. Zadawanie pytań i 

odpowiedzi na pytania: Where is… It’s…/Is it in 

..? (Gdzie jest…To jest…./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.  

Historyjka obrazkowa  Uczeń czyta historyjkę niechętnie i z dużą pomocą 

nauczyciela. 

Uczeń rozumie historyjkę w większości i potrafi ją 

przeczytać z pomocą nauczyciela. 

Uczeń rozumie historyjkę obrazkową i potrafi ją 

przeczytać z podziałem na role. 

Praca plastyczna ze słowami angielskimi: uczeń 

tworzy obrazek wybranego przedmiotu wraz z 

podpisem (2-3 zdania) 

Niechętnie i niestarannie wykonuje pracę 

plastyczną na zadany temat i ma trudności z 
podpisaniem jej słowami angielskimi mimo 

podania instrukcji przez nauczyciela  

Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat i 

podpisuje ją słowami angielskimi według 
instrukcji nauczyciela, potrzebując do tego 

pomocy nauczyciela.  

Chętnie wykonuje pracę plastyczną na zadany 

temat i podpisuje ją słowami angielskimi według 
instrukcji nauczyciela. 

 

Unit 5 „I can jump” 



Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: czasowniki (dance, walk, run, 

climb, jump, swim, fly, sing, ride a bike, ride a 

horse); zwierzęta (snake, bird, beat, fish, tiger, 

elephant, monkey) 

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 je 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 je 

w zapisie i potrafi zapisać poznane słowa bez 
większych błędów ortograficznych  

Interakcje społeczne. Zadawanie pytań i 

odpowiedzi na pytania: Can you..? I can…/I 

can’t (czy potrafisz…? Potrafię…/Nie 

potrafię..) 

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.  

Historyjka obrazkowa  Uczeń czyta historyjkę niechętnie i z dużą pomocą 

nauczyciela. 

Uczeń rozumie historyjkę w większości i potrafi ją 

przeczytać z pomocą nauczyciela. 

Uczeń rozumie historyjkę obrazkową i potrafi ją 

przeczytać z podziałem na role. 

Praca plastyczna ze słowami angielskimi : uczeń 

tworzy obrazek siebie wraz z opisem co potrafi. 

Czego nie potrafi (2-3 zdania) 

Niechętnie i niestarannie wykonuje pracę 

plastyczną na zadany temat i ma trudności z 

podpisaniem jej słowami angielskimi mimo 
podania instrukcji przez nauczyciela  

Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat i 

podpisuje ją słowami angielskimi według 

instrukcji nauczyciela, potrzebując do tego 
pomocy nauczyciela.  

Chętnie wykonuje pracę plastyczną na zadany 

temat i podpisuje ją słowami angielskimi według 

instrukcji nauczyciela. 

 

 Unit 6 „He likes cheese!” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: jedzenie (bread, grapes, fish, 

cheese, mushrooms, strawberries, cake, 

chocolate,ice cream, carrot, onion, peas, 

tomatoes, salad) 

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 je 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 je 
w zapisie i potrafi zapisać poznane słowa bez 

większych błędów ortograficznych  

Opisywanie upodobań: He/she likes… She/he 

doesn’t like …(on/ona lubi…On/ona nie lubi) 

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.  

Historyjka obrazkowa  Uczeń czyta historyjkę niechętnie i z dużą pomocą 

nauczyciela. 

Uczeń rozumie historyjkę w większości i potrafi ją 

przeczytać z pomocą nauczyciela. 

Uczeń rozumie historyjkę obrazkową i potrafi ją 

przeczytać z podziałem na role. 

Praca plastyczna ze słowami angielskimi: uczeń 

tworzy rysunek dań i podpisuje I like/I don’t 

like (lubię /nie lubię) 

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

podpisaniem jej słowami angielskimi mimo 
podania instrukcji przez nauczyciela  

Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat i 
podpisuje ją słowami angielskimi według 

instrukcji nauczyciela, potrzebując do tego 
pomocy nauczyciela.  

Chętnie wykonuje pracę plastyczną na zadany 
temat i podpisuje ją słowami angielskimi według 

instrukcji nauczyciela. 

 

Unit 7 „Our world” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: obiekty geograficzne (river, forest, 

mountain, field, lake, town); środki transportu: 

(car, lory, bus, plane, tractor, boat, train); there 

is/there are ….. 

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 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 

dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 
częścią poznanych słów (wypowiada je raczej 

prawidłowo), rozumie część  

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 



 

 

 

nauczyciela lub po kilkukrotnym powtórzeniu. z nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 
nauczyciela) oraz rozpoznaje je w zapisie. 

(słuchając nagrania lub nauczyciela); rozpoznaje je 
w zapisie i potrafi zapisać poznane słowa bez 

większych błędów ortograficznych  

Opis obrazka przy użyciu struktury: there is/there 

are (jest/ są…)  

Uczeń ma trudności z wypowiadaniem zdań, 
powtarza po nauczycielu wyuczone zwroty.  

Uczeń rozumie zdania, ale ma trudności z 
właściwym wyrażaniem się w ramach 

wyuczonych zwrotów. 

Uczeń rozumie zdania potrafi sam się 
wypowiedzieć w ramach wyuczonych zwrotów.  

Historyjka obrazkowa  Uczeń czyta historyjkę niechętnie i z dużą pomocą 

nauczyciela. 

Uczeń rozumie historyjkę w większości i potrafi ją 

przeczytać z pomocą nauczyciela. 

Uczeń rozumie historyjkę obrazkową i potrafi ją 

przeczytać z podziałem na role. 

Praca plastyczna ze słowami angielskimi: uczeń 

tworzy obrazek krajobrazu i podpisuje obiekty  

Niechętnie i niestarannie wykonuje pracę 

plastyczną na zadany temat i ma trudności z 

podpisaniem jej słowami angielskimi mimo 
podania instrukcji przez nauczyciela  

Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat i 

podpisuje ją słowami angielskimi według 

instrukcji nauczyciela, potrzebując do tego 
pomocy nauczyciela.  

Chętnie wykonuje pracę plastyczną na zadany 

temat i podpisuje ją słowami angielskimi według 

instrukcji nauczyciela. 

 

Unit 8 „ What’s he wearing?” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: ubrania (jeans, scarf, shorts, belt, 

socks, trainers, raincoat, sun hat, wellies) 

 

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 je 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 je 
w zapisie i potrafi zapisać poznane słowa bez 

większych błędów ortograficznych  

Interakcje społeczne. Reakcje na polecenia; 
zadawanie pytań i odpowiedzi na pytania 

(zapytania i odpowiedzi: What are you wearing? 

I’m wearing… (Co masz na sobie? Mam na 

sobie…..); opis ubrań osób trzecich: He’s /she’s 

wearing…(On/ona nosi…) 

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.  

Historyjka obrazkowa  Uczeń czyta historyjkę niechętnie i z dużą pomocą 

nauczyciela. 

Uczeń rozumie historyjkę w większości i potrafi ją 

przeczytać z pomocą nauczyciela. 

Uczeń rozumie historyjkę obrazkową i potrafi ją 

przeczytać z podziałem na role. 

Praca plastyczna ze słowami angielskimi: uczeń 

tworzy obrazek swojego kolegi/koleżanki i 

podpisuje jakie ma na sobie ubrania (He’s/she’s 

wearing…..) 

Niechętnie i niestarannie wykonuje pracę 

plastyczną na zadany temat i ma trudności z 

podpisaniem jej słowami angielskimi mimo 
podania instrukcji przez nauczyciela  

Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat i 

podpisuje ją słowami angielskimi według 

instrukcji nauczyciela, potrzebując do tego 
pomocy nauczyciela.  

Chętnie wykonuje pracę plastyczną na zadany 

temat i podpisuje ją słowami angielskimi według 

instrukcji nauczyciela. 

 

 

 

 


