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Nauczyciel: mgr Anna Rybusińska 

Podręcznik: New English Adventure 1  

Materiał leksykalno – gramatyczny w kl 1. obejmuje: 

Zwroty na powitanie i pożegnanie, przybory szkolne, kolory, liczby 1-10 
Zwroty What’s this/ What color is/ Where is/ Who’s this/ How many/ What are you 
wearing/ This is, osoby  z odmianą “być” pytania, przeczenia, Have/has got, 
Preferencje z like/ don’t like 
Krótkie komendy i polecenia, części twarzy i ciała, słowa opisujące nastrój,  
Przymiotniki big, small, zwierzęta, zabawki, kształty 
Produkty spożywcze, miejsca i przedmioty w domu, ubrania, lekcje kulturowe 

Ocenianiu podlegają: znajomość słownictwa, rozumienie wypowiedzi, tworzenie 
wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi, zadanie domowe, 
ćwiczenia, zeszyt i karty pracy, aktywność na zajęciach. 

 
OCENA UCZEŃ 
 

 

Wspaniale 

 

1. Zawsze uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych 
uczniów. 

2. Powtarza poprawnie za nauczycielem lub nagraniem 
3. Wypowiada się zdaniami, udziela odpowiedzi na pytania 
4. Przepisuje poprawnie, pisze samodzielnie proste krótkie słowa 
5. Zna znaczenia słów gdy je usłyszy lub  zobaczy 
6. Samodzielnie odtwarza słownictwo poznane i utrwalone na 

lekcjach 
7. Odrabia wszystkie zadania domowe 
8. Aktywnie uczestniczy w lekcjach 
9. Śpiewa samodzielnie poznane piosenki i rymowanki 

 

 

Bardzo ładnie 

1. Słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów. 
2. Powtarza poprawnie za nauczycielem lub nagraniem 
3. Wypowiada się pełnymi słowami 
4. Wypowiada się zdaniami przy pomocy nauczyciela 
5. Udziela krótkich odpowiedzi na pytania 
6. Przepisuje w większości poprawnie 
7. Zna znaczenia słów gdy je usłyszy lub zobaczy 
8. W większości samodzielnie odtwarza słownictwo poznane i 

utrwalone na lekcjach 
9. Systematycznie odrabia zadania domowe 
10. Aktywnie uczestniczy w lekcjach 



11. Śpiewa poznane piosenki i rymowanki z pomocą nauczyciela 
lub kolegów 

 

 

 

Dobrze 

1. Zazwyczaj słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów, 
miewa kłopoty ze zrozumieniem wypowiedzi 

2. Zazwyczaj poprawnie powtarza za nauczycielem lub z pomocą 
nauczyciela za nagraniem 

3. Wypowiada się większością poznanych słów 
4. Udziela krótkich odpowiedzi na pytania 
5. Przepisuje w większości poprawnie 
6. Zna znaczenia większości słów gdy je usłyszy lub zobaczy 
7. Z pomocą nauczyciela odtwarza słownictwo poznane i 

utrwalone na lekcjach 
8. W większości odrabia zadania domowe 
9. Zazwyczaj aktywnie uczestniczy w lekcjach 
10. Stara się śpiewać poznane piosenki i rymowanki z pomocą 

nauczyciela lub kolegów 
 

 

Musisz 
popracować 

1. Sporadycznie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów, 
miewa kłopoty ze zrozumieniem wypowiedzi 

2. Sporadycznie powtarza za nauczycielem lub z pomocą 
nauczyciela za nagraniem 

3. Wypowiada się niektórymi słowami 
4. Czasem udziela krótkich odpowiedzi na pytania 
5. Nie przepisuje poprawnie 
6. Zna znaczenia mniejszej ilości słów gdy je usłyszy lub zobaczy 
7. Czasami z pomocą nauczyciela odtwarza słownictwo poznane i 

utrwalone na lekcjach 
8. Rzadko kiedy odrabia zadania domowe 
9. Mało aktywnie uczestniczy w lekcjach 
10. Nie stara się śpiewać poznanych piosenek i rymowanek ani z 

pomocą nauczyciela ani kolegów 
 

Sposoby oceny: uczniowie nagradzani są słowem, gestem, pochwałą, naklejkami, czerwonym 
i czarnym serduszkiem, oraz stopniami wyrażonymi w skali: 

6 – wspaniale 
5 – bardzo ładnie 
4- dobrze 
3– musisz popracować 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności (wcześniej zapowiedziane): 

1. Wypowiedź ustna 
2. Wypowiedź pisemna – testy umiejętności dopasowane do możliwości rozwojowych 

dzieci (łączenie, kolorowanie) 
3. Zadania domowe – za poprawnie odrobione zadanie domowe dziecko nagradzane jest 

znakiem czerwonym serduszkiem. Cztery czerwone serduszka oznaczająstopień 
„wspaniale”. Każdy brak zadania domowego, oznaczony jest czarnym serduszkiem i 
obniża ocenę o jeden stopień.  



4. Aktywność podczas lekcji – za aktywne uczestniczenie w lekcji dzieci nagradzane są 
czerwonymi i czarnymi serduszkami. Pięć czerwonych serduszek oznacza stopień 
„wspaniale”. Za niewykonanie ćwiczenia na lekcji uczeń może otrzymać czarne 
serduszko, które obniża ocenę za aktywność o 1 stopień (jw). 

Serduszka oraz informacje dla Rodziców wpisywane będą w zeszycie do j. angielskiego. 
Proszę o podpisywanie wpisanych informacji.  

  



Uczeń kończący klasę I: 

 

1. Stopniowo buduje swoją świadomość językową w zakresie języka obcego i ojczystego 

2. Rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje 

3. Nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu 

4. Samodzielnie powtarza i nazywa przedmioty i obrazki 

5. Recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego 

6. Potrafi wziąć udział w krótkich scenkach 

7. Potrafi rozpoznać graficzną formę wyrazu i połączyć z obrazkiem lub przedmiotem  

8. Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, 

przedmiotami 

 Rozumie ogólny sens tekstu 

 Odpowiednio reaguje na proste pytania nauczyciela werbalnie 

9. Rozpoznaje i kojarzy (czyta) poznane słowa 

10. Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki 

11. Stopniowo buduje swoją świadomość językową w zakresie języka obcego i ojczystego 

 


