
    

 

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego - kl.III
Podręcznik: English Adventure -3

 

  

Ocena Hello! 
  

Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 

5 polecenia wydawane na lekcji, potrafi zapytać o pozwolenie i powiedzieć, że czegoś nie rozumie, 

 zna angielski alfabet, czyta płynnie; zna nazwy: kolorów, przyborów szkolnych, części ciała. 

 Rozumie wszystkie ćwiczenia ze słuchu. 
Dobry U. zna ogólnie tematykę podręcznika, zna i śpiewa z pomocą klasy piosenkę, rozumie większość 

4 poznanych poleceń wydawanych na lekcji, z pomocą nauczyciela potrafi zapytać o pozwolenie i 

 powiedzieć, że czegoś nie umie, zna angielski alfabet, robi niewielkie błędy w czytaniu, rozumie 

 niektóre ćwiczenia słuchowe; z pomocą nauczyciela podaje nazwy: kolorów, przyborów szkolnych, 

 części ciała. 
  

Dostateczny U. zna ogólną budowę podręcznika, zna i śpiewa z pomocą klasy refren piosenki, rozumie niektóre 

3 polecenia wydawane na lekcji, z pomocą nauczyciela czyta angielski alfabet, potrafi wykonać 

 samodzielnie tylko zadania według wzoru. Odpowiada na pytanie nauczyciela jednym wyrazem, 

 wymaga pomocy nauczyciela przy czytaniu pojedynczych wyrazów. 
  

Dopuszczający U. zna ogólną budowę podręcznika, zna i śpiewa z pomocą klasy refren piosenki, rozumie niektóre 

2 polecenia wydawane na lekcji, myli litery alfabetu, potrafi wykonać zadania pomocą n-la. Rozumie 

 niektóre pytania, odpowiada na nie jednym wyrazem, wymaga pomocy nauczyciela przy czytaniu 

 pojedynczych wyrazów, zna pojedyncze wyrazy z kategorii: kolory, przybory szkolne, części ciała 



Ocena Rozdział 1- Two worlds 
  

Bardzo dobry U. zna i stosuje nazwy części twarzy, członków rodziny, ubrań. Bardzo dobrze stosuje zwroty : I’ve 

5 got..., I’m...; His/her hair’s..,; zna i śpiewa piosenkę, płynnie czyta zdania z podręcznika, wykonuje 

 poprawnie polecenia nauczyciela, samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania w ćwiczeniu; 

 rozumie i czynnie bierze udział w zadaniach ze słuchu; pisze starannie i bezbłednie. 
  

Dobry U. zna i stosuje większość nazw części twarzy, członków rodziny, ubrań. Dobrze stosuje zwroty : 
4 I’ve got..., I’m...; His/her hair’s..,; nazw czynności wykonywanych w wolnym czasie, zna i śpiewa z 

 pomocą klasy piosenkę, popełnia nieliczne błędy w czytaniu, wykonuje większość poleceń 

 nauczyciela. Z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania w ćwiczeniu; rozumie prawie wszystkie 

 polecenia zadań ze słuchu i z niewielką pomocą nauczyciela odpowiada na zadane w słuchowisku 

 pytania; popełnia nieliczne błędy w pisaniu; czyta niezbyt płynnie. 
  

Dostateczny U. zna jedynie niektóre wyrazy poznane na lekcji; niechętnie śpiewa piosenkę, nie wykonuje 

3 poleceń nauczyciela lub wymaga wielu upomnień; ma problem ze zrozumieniem poleceń; 

 odpowiada jedynie z podpowiedzią nauczyciela, jest mało samodzielny w wykonywaniu zadań, 

 ćwiczenia wykonuje jedynie według wzoru; popełnia liczne błędy w pisaniu; ma problemy z 

 czytaniem. 
  

Dopuszczający U. zna pojedyncze wyrazy z kategorii: części twarzy, członkowie rodziny, ubrania. Ćwiczenia 

2 wykonuje z pomocą nauczyciela, popełnia liczne błędy w przepisywaniu tekstu, czyta tak, jak jest 

 zapisane. 

  



 

Ocena Rozdział 2- I’m dancing! 
  

Bardzo dobry U. zna i stosuje wszystkie nazwy czynności; Stosuje samodzielnie zwroty: Can you..; zna i śpiewa 

5 piosenkę, płynnie czyta, Test wykonuje w stopniu bardzo dobrym, pisze starannie i bezbłędnie, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, wykonuje poprawnie polecenia nauczyciela i rozumie ćwiczenia 

 słuchowe. Zadania z ćwiczenia wykonuje samodzielnie i bezbłędnie. 
  

Dobry U, zna wszystkie nazwy czynności, robi niewielkie błędy w wymowie, zna i śpiewa z pomocą klasy 

4 piosenkę, robi niewielkie błędy w czytaniu, rozumie niektóre ćwiczenia słuchowe i wykonuje 

 większość poleceń nauczyciela. Test sprawdzający wykonuje w stopniu dobrym; pisze popełniając 

 nieliczne błędy. Wymaga wyjaśnień nauczyciela przy wykonywaniu zadań z ćwiczenia. 
  

Dostateczny U. zna jedynie niektóre wyrazy poznane na lekcji; niechętnie śpiewa piosenkę, nie wykonuje 

3 poleceń nauczyciela lub wymaga wielu upomnień; ma problem ze zrozumieniem poleceń; 

 odpowiada jedynie z podpowiedzią nauczyciela, jest mało samodzielny w wykonywaniu zadań, 

 ćwiczenia wykonuje jedynie według wzoru; popełnia liczne błędy w pisaniu; ma problemy z 

 czytaniem. Jego wynik z testu jest niezadowalający. 
  

Dopuszczający Uczeń zna pojedyncze czynności, niepoprawnie je wymawia. Nie jest zainteresowany aktywnością 

2 na lekcji, zadania wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, popełnia liczne błędy w przepisywaniu 

 tekstu, czyta wyrazy tak jak się je pisze. 



Ocena Rozdział 3- It’s snowing! 
  

Bardzo dobry U. zna nazwy pór roku oraz zwroty określające pogodę. zna i śpiewa piosenkę, płynnie czyta, Test 
5 wykonuje w stopniu bardzo dobrym, pisze starannie i bezbłędnie, aktywnie uczestniczy w lekcji, 

 wykonuje poprawnie polecenia nauczyciela i rozumie ćwiczenia słuchowe. Zadania z ćwiczenia 

 wykonuje samodzielnie i bezbłędnie. 
  

Dobry U. rozpoznaje nazwy pór roku a zwroty określające pogodę potrafi wypowiedzieć z niewielką pomocą 

4 nauczyciela; robi niewielkie błędy w wymowie, u. zna i śpiewa z pomocą klasy piosenkę, popełnia 

 niewielkie błędy w czytaniu, rozumie niektóre ćwiczenia słuchowe i wykonuje większość poleceń 

 nauczyciela. Wymaga wyjaśnień nauczyciela przy wykonywaniu zadań z ćwiczenia. 
  

Dostateczny U. zna jedynie niektóre wyrazy poznane na lekcji ( nazwy pór roku, zwroty określające pogodę); 
3 niechętnie śpiewa piosenkę, nie wykonuje poleceń nauczyciela lub wymaga wielu upomnień; ma 

 problem ze zrozumieniem poleceń; odpowiada jedynie z podpowiedzią nauczyciela, jest mało 

 samodzielny w wykonywaniu zadań, ćwiczenia wykonuje jedynie według wzoru; popełnia liczne 

 błędy w pisaniu; ma problemy z czytaniem. 
Dopuszczający Uczeń zna pojedyncze zwroty związane z pogodą. Umie je nazwać tylko przy pomocy obrazka, nie 

2 zna pór roku,zadania wykonuje tylko pod kontrolą n-la, wymawia niestarannie i w większości 

 niepoprawnie, przepisuje z błędami, czyta pojedyncze wyrazy, ma problem ze złożeniem ich w 

 zdania. 
  



Ocena Rozdział 4- I’m scared! 
  

Bardzo dobry  

5  

  

  

 

U. potrafi rozpoznać i nazwać zwroty określające odczucia, zna i bezbłędnie stosuje nazwy 
poznanych na lekcji czynności; wymienia bezbłędnie członków rodziny i nazwy zwierząt; pisze

starannie i bezbłędnie, aktywnie uczestniczy w lekcji, wykonuje poprawnie polecenia nauczyciela i 
rozumie ćwiczenia słuchowe. Zadania z ćwiczenia wykonuje samodzielnie i bezbłędnie, zna i śpiewa

piosenkę, płynnie czyta, Test wykonuje w stopniu bardzo dobrym. 
  

Dobry U. rozpoznaje i nazywa większość zwrotów poznanych na lekcji ( nazwy czynności, zwroty 

4 określające uczucia, nazwy członków rodziny i nazwy zwierząt) rozumie niektóre ćwiczenia 

 słuchowe i wykonuje większość poleceń nauczyciela. U. robi niewielkie błędy w wymowie, zna i 

 śpiewa z pomocą klasy piosenkę, robi niewielkie błędy w czytaniu, rozumie niektóre ćwiczenia 

 słuchowe i wykonuje większość poleceń nauczyciela. Test sprawdzający wykonuje w stopniu 

 dobrym; pisze popełniając nieliczne błędy. Wymaga wyjaśnień nauczyciela przy wykonywaniu 

 zadań z ćwiczenia. 
  

Dostateczny U. zna jedynie niektóre wyrazy poznane na lekcji; niechętnie śpiewa piosenkę, nie wykonuje poleceń 

3 nauczyciela lub wymaga wielu upomnień; ma problem ze zrozumieniem poleceń; odpowiada jedynie 

 z podpowiedzią nauczyciela, jest mało samodzielny w wykonywaniu zadań, ćwiczenia wykonuje 

 jedynie według wzoru; popełnia liczne błędy w pisaniu; ma problemy z czytaniem. Jego wynik z testu 

 jest niezadowalający. 
  

Dopuszczający Zna wyrazy happy, sad. Nie zna pozostałych określeń wyrażających odczucia, nie lubi śpiewać – nie 

2 powtarza słów piosenki, przepisuje z błędami, czyta pojedyncze wyrazy, popełnia błędy podstawiając 

 do wzoru. Uczeń nie jest aktywny na lekcji. 

  



 

Ocena Rozdział 5- Lions eat meat 
  

Bardzo dobry U. potrafi nazwać zwierzęta poznane na lekcji; samodzielnie buduje zdania i stosuje konstrukcje 

5 używane na lekcji- What do ( tigers) eat?/Look at the hippo, I’m feeding a horse; rozumie ćwiczenia 

 słuchowe i polecenia nauczyciela. zna i śpiewa piosenkę, płynnie czyta, pisze starannie i bezbłędnie, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, wykonuje poprawnie polecenia nauczyciela i rozumie ćwiczenia 

 słuchowe. Zadania z ćwiczenia wykonuje samodzielnie i bezbłędnie. 
Dobry U. potrafi nazwać większość zwierząt poznanych na lekcji, poprawnie określa rodzaj pożywienia 

4 jakie dane zwierze spożywa; robi niewielkie błędy w wymowie, zna i śpiewa z pomocą klasy 

 piosenkę, robi niewielkie błędy w czytaniu, rozumie niektóre ćwiczenia słuchowe i wykonuje 

 większość poleceń nauczyciela. Wymaga wyjaśnień nauczyciela przy wykonywaniu zadań z 

 ćwiczenia. 
Dostateczny U. potrafi nazwać niektóre zwierzęta i podać poprawnie nazwę ich pożywienia - zna jedynie niektóre 

3 wyrazy poznane na lekcji; niechętnie śpiewa piosenkę, nie wykonuje poleceń nauczyciela lub 

 wymaga wielu upomnień; ma problem ze zrozumieniem poleceń; odpowiada jedynie z podpowiedzią 

 nauczyciela, jest mało samodzielny w wykonywaniu zadań, ćwiczenia wykonuje jedynie według 

 wzoru; popełnia liczne błędy w pisaniu; ma problemy z czytaniem. 
  

Dopuszczający Zna pojedyncze zwierzęta, nie potrafi samodzielnie ułożyć zdania i odpowiedzieć na pytanie : co 

2 jedzą zwierzęta, przepisuje z błędami, popełnia błędy podstawiając do wzoru. Uczeń nie jest aktywny 

 na lekcji. Wszystkie zadania wykonuje z dużą pomocą nauczyciela. 

  



Ocena Rozdział 6- Bugs! 
  

Bardzo dobry U. zna i stosuje nazwy owadów; liczy samodzielnie nie myląc się w zakresie 20-100 ; zna przyimki 
5 poznane na lekcji, zna i śpiewa piosenkę, płynnie czyta, rozumie ćwiczenia słuchowe i polecenia 

 nauczyciela.Test wykonuje w stopniu bardzo dobrym, pisze starannie i bezbłędnie, aktywnie 

 uczestniczy w lekcji, wykonuje poprawnie polecenia nauczyciela i rozumie ćwiczenia słuchowe. 

 Zadania z ćwiczenia wykonuje samodzielnie i bezbłędnie. 
  

Dobry U. zna nazwy owadów i wymienia je z niewielką pomocą nauczyciela; liczy z niewielką pomocą 

4 nauczyciela w zakresie 20-100; z niewielką pomocą nauczyciela prawidłowo buduje zdania z 

 przyimkami poznanymi na lekcji; zna i śpiewa z pomocą klasy piosenkę, robi niewielkie błędy w 

 czytaniu, rozumie niektóre ćwiczenia słuchowe i wykonuje większość poleceń nauczyciela. U, zna 

 wszystkie nazwy czynności, robi niewielkie błędy w wymowie. Test sprawdzający wykonuje w 

 stopniu dobrym; pisze popełniając nieliczne błędy. Wymaga wyjaśnień nauczyciela przy 

 wykonywaniu zadań z ćwiczenia. 
Dostateczny u. zna jedynie niektóre wyrazy poznane na lekcji; niechętnie śpiewa piosenkę, nie wykonuje poleceń 

3 nauczyciela lub wymaga wielu upomnień; ma problem ze zrozumieniem poleceń; odpowiada jedynie 

 z podpowiedzią nauczyciela, jest mało samodzielny w wykonywaniu zadań, ćwiczenia wykonuje 

 jedynie według wzoru; popełnia liczne błędy w pisaniu; ma problemy z czytaniem. Jego wynik z testu 

 jest niezadowalający. 
Dopuszczający Myli liczby w zakresie: 20-100; nie potrafi ich poprawnie przepisywać, popełnia liczne błędy, zna 

2 niektóre owady, rozpoznaje niektóre przyimki ale nie potrafi zastosować ich w zdaniu. Często 

 tłumaczy zdania na język polski niepoprawnie. Czyta słabo, tak jak się pisze. Popełnia liczne błędy w 

 przepisywaniu. Uczeń nie jest aktywny na lekcji. Wszystkie zadania wykonuje z dużą pomocą 

 nauczyciela. 



Ocena Rozdział 7- My day 
  

Bardzo dobry U. zna nazwy codziennych czynności, pyta i samodzielnie określa pełne godziny oraz pół godziny; 
5 potrafi przedstawić swój plan dnia; zna i śpiewa piosenkę, płynnie czyta, pisze starannie i bezbłędnie, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, wykonuje poprawnie polecenia nauczyciela i rozumie ćwiczenia 

 słuchowe. Zadania z ćwiczenia wykonuje samodzielnie i bezbłędnie. 
Dobry U. z pomocą klasy śpiewa piosenkę, robi niewielkie błędy w czytaniu nowych wyrazów i zwrotów z 

4 zakresu codziennych czynności, określania godzin. Rozumie niektóre ćwiczenia słuchowe i 

 wykonuje większość poleceń nauczyciela. U, zna wszystkie nazwy czynności, robi niewielkie błędy w 

 wymowie. pisze popełniając nieliczne błędy. Wymaga wyjaśnień nauczyciela przy wykonywaniu 

 zadań z ćwiczenia. 
Dostateczny U. zna i śpiewa refren piosenki, czyta z pomocą nauczyciela, wykonuje tylko ćwiczenia według 

3 wzoru, nie rozumie większości poleceń słuchowych i poleceń nauczyciela. U. zna jedynie niektóre 

 wyrazy poznane na lekcji; niechętnie śpiewa piosenkę, nie wykonuje poleceń nauczyciela lub 

 wymaga wielu upomnień; odpowiada jedynie z podpowiedzią nauczyciela, jest mało samodzielny w 

 wykonywaniu zadań, popełnia liczne błędy w pisaniu. 
Dopuszczający Uczeń zna niektóre codzienne czynności, nie potrafi ich chronologicznie ułożyć, określa poprawnie 

2 tylko niektóre pełne godziny, nie umie określać pół godziny, układa zdania o sobie tylko z pomocą 

 nauczyciela, popełnia liczne błędy w pisaniu, nie rozumie prostych ćwiczeń ze słuchu. Wszystkie 

 zadania wykonuje z dużą pomocą nauczyciela. 



Ocena Rozdział 8- I like surfing 
  

Bardzo dobry U. potrafi nazwać dyscypliny sportowe- samodzielnie określa które dyscypliny lubi a które nie. 
5 Potrafi zadawać samodzielnie pytania o ulubiony rodzaj sportu. U. zna i śpiewa piosenkę, płynnie 

 czyta, potrafi samodzielnie wykonać zadania. Test wykonuje w stopniu bardzo dobrym, pisze 

 starannie i bezbłędnie, aktywnie uczestniczy w lekcji, wykonuje poprawnie polecenia nauczyciela i 

 rozumie ćwiczenia słuchowe. Zadania z ćwiczenia wykonuje samodzielnie i bezbłędnie. 
  

Dobry U. potrafi nazwać dyscypliny sportowe, u. zna i śpiewa z pomocą klasy piosenkę, popełnia nieliczne 

4 błędy w czytaniu, potrafi wykonać samodzielnie większość zadań, rozumie niektóre ćwiczenia 

 słuchowe i wykonuje większość poleceń nauczyciela. Test sprawdzający wykonuje w stopniu 

 dobrym; pisze popełniając nieliczne błędy. Wymaga wyjaśnień nauczyciela przy wykonywaniu 

 zadań z ćwiczenia. 
  

Dostateczny U. potrafi nazwać kilka dyscyplin sportowych; zna i śpiewa refren piosenki, czyta z pomocą 

3 nauczyciela, , wykonuje tylko ćwiczenia według wzoru, nie rozumie większości poleceń słuchowych i 

 poleceń nauczyciela. U. zna jedynie niektóre wyrazy poznane na lekcji; popełnia liczne błędy w 

 pisaniu; ma problemy z czytaniem. Jego wynik z testu jest niezadowalający. 
  

Dopuszczający Zna pojedyncze dyscypliny sportowe, nie potrafi wypowiedzieć się na temat ulubionego sportu, nie 

2 robi postępów w ćwiczeniach w pisaniu i czytaniu. Ne rozumie ćwiczeń ze słuchu. Sporadycznie 

 odpowiada na pytania nauczyciela, najczęściej jednym zdaniem. Zasób słownictwa i wiedzy 

 językowej  ucznia jest bardzo niewielki. 
  
   




