
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego 

Klasa III 

Podręcznik „English Adventure” 

 

Unit 1 „I’m happy” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: emocje (happy, sad, scared, tired, 

worried, angry, hungry, thirsty)  

 

 

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: Are you …(thirsty etc), Is 

he/she happy? He’s happy. (Czy jesteś 

spragniony? jestem/nie jestem… on /ona 

jest/nie jest…. (emocja) 

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 z podpisem jak się dziś 

czuje (Today, I’m..) 

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 „It’s snowing” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: zjawiska pogodowe (hot, cold, 

sunny, cloudy, snowing, raining, stormy, 

windy); 4 pory roku (spring, summer, autumn, 

winter); 12 miesięcy roku (bez pisowni). 

 

 

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: jaka jest pogoda? Jest…. 

(What’s the weather like?), It’s…. 

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 pogody wraz z 

podpisem po angielsku. 

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 3 „Im dancing” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: czynności w formie continous 

(końcówka -ing): dancing, jumping, running, 

singing, talking, walking, drawing, reading, 

swimming, writing, juggling; bowl, cup, plate, 

sofa, spoon, warbrobe 

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 he running? Yes, he’s 

running. No, he’s dancing itp. (Czy on biegnie? 

tak/nie, on tańczy itp.) 

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 i podpis jaką czynność 

wykonuje.  

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 „There’s a park” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: miejsca w mieście: cafe, garage, 

library, park, school, shop, cinema, hospital, 

hotel, museum ; przyimki: behind, in front of, 

next to (za, przed, obok) ; struktura there is 

..There are/there isn’t/there aren’t (znajduje 

się/jest) 

 

 

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… (gdzie 

jest…?)There is…/it’s behind./in front of/next 

to..…. znajduje się…/Jest  za…/przed/obok…./ 

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 plan miasta z podpisami jakie miejsca 

na nim są i gdzie się znajdują (5 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 5 „My day” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: czynności dnia codziennego: get up, 

have a shower, have breakfast, go to school, 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 

dopasowuje obrazek do słowa); rozumie część z 

Uczeń rozumie część z poznanego słownictwa (np. 

dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 

Uczeń rozumie większość poznanego słownictwa 

(np. dopasowuje obrazek do słowa); posługuje się 



work, have lunch, go home, go to bed, have 

supper, play ; godziny na zegarze (pełne i w pół 

do..): Its…o’clock, It’s half past 

 

 

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

nauczyciela lub po kilkukrotnym powtórzeniu. 

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

z nich ze słuchu (słuchając nagrania lub 

nauczyciela) oraz rozpoznaje je w zapisie. 

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: What time do you ….? I 

…..at..o’clock (O której godzinie…? 

Odpowiedzi dot. czynności dnia codziennego) 

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 pt. „Mój dzień”: codzienne 

czynności i podpisy każdej z nich 

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 „My hobbies” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: zajęcia w czasie wolnym: go 

camping, go cycling, go fishing, go hiking, go 

running, go swimming, do ballet, do 

gymnastics/karate/have art/English/music 

lessons ; 7 dni tygodnia; wyrażenie at the 

weekend (w weekend) 

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  

Opowiadanie o swoim tygodniu (np. On Monday 

I have an art lesson/ W poniedziałek mam 

lekcję muzyki itp.) 

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 siebie wykonującego wybraną 

czynność  czasu wolnego i podpis (oraz jaki to 

dzień tygodnia)  

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 „Lion seat meat” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: zwierzęta i ich pożywienie 

(antelope, crocodile, fruit, grass, leaves, meat, 

frog, bugs, seeds, monkey, rhino), czasowniki 

eat and drink (jeść i pić) 

 

 

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: np. What do lions eat? 

Lions eat meat /Lions don’t eat grass( Co jedzą 

lwy? Lwy jedzą mięso/lwy nie jedzą trawy oraz 

o innych zawierzętach) 

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 i opis wybranego zwierzęcia 

(jaki ma kolor, części ciała, co je) 

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 „I like surfing” 

Zakres Poziom niski Poziom średni Poziom wysoki 

Słownictwo: sporty: swimming, surfing, diving, 

roller skating, riding a horse,play tenis, do 

ballet, do karate, play football, baseball, 

basketball, swimsuit, trunks, surfboard 

 
 

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: Do you like….? I 

like…?I don’t like…. (czy lubisz…? 

Lubię…../Nie lubię…); Does she like?/she 

likes../she doesn’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.  

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 i swojego kolegi z opisem 

jakie sporty lubią (I like.. I don’t like../He 

likes../He doesn’t like…) 4-5 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. 

 

 

 


