
Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie – klasa 2 – Explore Treetops dla klasy 2 (Rozdziały 1-8) 

CEL 
KSZTAŁCENIA 
WG NOWEJ 
PODSTAWY 

PROGRAMOWE
J 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA 

Mówienie i 
reagowanie 
ustne 

Uczeń: 

 wita się i żegna z pomocą 
nauczyciela, 

 z trudnością reaguje na 
pytanie o nazwy 
przedmiotów/postaci/ich 
lokalizację, 

 próbuje śpiewać piosenki i 
recytować rymowanki z 
nagraniem, ale nie wkłada 
w to należytej staranności, 

  reaguje na pojedyncze 
polecenia poznane w 
rozdziale, często błędnie,  

 popełnia liczne błędy 
zakłócające komunikację. 

Uczeń: 

 wita się i żegna, usiłuje śpiewać 
piosenki z nagraniem,  

 stara się przy pomocy 
nauczyciela pytać o nazwy 
przedmiotów/postaci/lokalizac
ję i podawać ich nazwy, 

 usiłuje recytować rymowanki z 
nagraniem, 

 stara się przy pomocy 
nauczyciela wydawać poznane 
w rozdziale polecenia, 

 częściowo poprawnie reaguje 
na takie polecenia, popełnia 

 liczne błędy językowe, które 
zakłócają komunikację. 

Uczeń: 

 wita się i żegna, 

 śpiewa piosenki z nagraniem,  

 pyta o postaci/przedmioty i 
podaje ich właściwe 
nazwy/lokalizację, 

 recytuje rymowanki z 
nagraniem,  

 w sposób zrozumiały wydaje 
proste polecenia poznane w 
rozdziale i w większości 
poprawnie na nie reaguje, 

 popełnia nieliczne błędy 
językowe, które nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń: 

 wita się i żegna,  

 śpiewa piosenki z 
nagraniem lub 
samodzielnie,  

 pyta o postaci/przedmioty i 
podaje ich właściwe 
nazwy/lokalizację,  

 recytuje z pamięci 
rymowanki,  

 wydaje i reaguje na 
polecenia,  

 popełnia bardzo 
sporadycznie drobne błędy. 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który w znakomitym 
stopniu opanował 
wiedzę i 
umiejętności 
określone 
programem 
nauczania, osiąga 
100% wyniki z 
obowiązujących 
form sprawdzania 
wiedzy. Jest zawsze 
aktywny i 
zaangażowany oraz 
przygotowany do 
lekcji. 

 

Słownictwo i 
struktury 

Uczeń: 

 wskazuje pojedyncze 
przedmioty/postaci, 

 przy pomocy nauczyciela 
rozpoznaje część struktur 
językowych z rozdziału,  

 popełnia liczne błędy. 

Uczeń: 

 w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa słownictwo z danego 
rozdziału przy pomocy 
nauczyciela,  

 posługuje się częścią struktur 
językowych z rozdziału,  

 popełnia liczne błędy. 

Uczeń: 

 w miarę poprawnie wskazuje 
i nazywa słownictwo z 
danego rozdziału,  

 posługuje się większością 
struktur językowych,  

 popełnia nieliczne błędy. 

Uczeń: 

 poprawnie wskazuje i 
nazywa słownictwo z 
danego rozdziału, 

 posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału, 

 popełnia bardzo 
sporadycznie drobne błędy. 

Słuchanie Uczeń:  

 rozumie niektóre proste 
polecenia nauczyciela i 
rzadko na nie reaguje, 

 w większości błędnie 
wskazuje elementy 

Uczeń: 

 rozumie proste polecenia 
nauczyciela oraz polecenia 
wypowiedziane przez kolegów i 
koleżanki i próbuje na nie 
reagować, 

Uczeń: 

 rozumie proste polecenia 
nauczyciela  oraz polecenia 
wypowiedziane przez 
kolegów i koleżanki i w 
większości właściwie na nie 
reaguje, 

Uczeń:  

 rozumie proste oraz 
bardziej złożone polecenia 
nauczyciela oraz polecenia 
wypowiedziane przez 
kolegów i koleżanki i 
właściwie na nie reaguje, 



obrazków podczas 
słuchanych nagrań, 

 sporadycznie wykonuje 
niektóre gesty 
towarzyszące piosenkom, 
popełniając bardzo dużo 
błędów, 

 nie rozumie większości 
nagrań i historyjki 
obrazkowej,  

 wykonuje bardzo niewielką 
część prostych zadań 
sprawdzających rozumienie 
usłyszanych w nagraniach 
tekstów korzystając z 
pomocy nauczyciela. 

 wskazuje część elementów 
obrazków podczas słuchanych 
nagrań, 

 wykonuje niektóre gesty 
towarzyszące piosenkom, 

 wykonuje część prostych zadań 
sprawdzających rozumienie 
usłyszanych w nagraniach 
tekstów, popełniając wiele 
błędów, 

 częściowo rozumie słuchaną 
historyjkę obrazkową oraz 
stara się przy pomocy 
nauczyciela wykonać usłyszane 
w nagraniu polecenia. 

  wskazuje odpowiednie 
elementy obrazków podczas 
słuchanych nagrań,  

 wykonuje w większości 
właściwe gesty towarzyszące 
piosenkom, 

 w większości rozumie i 
odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową za pomocą 
gestów, 

 wykonuje proste zadania 
sprawdzające rozumienie 
usłyszanych w nagraniach 
tekstów, typu numerowanie i 
kolorowanie obrazków, 
popełniając drobne błędy. 

 wskazuje właściwe 
elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań, 

 wykonuje odpowiednie 
gesty towarzyszące 
piosenkom,  

 rozumie i odgrywa słuchaną 
historyjkę obrazkową za 
pomocą gestów, 

 wypełnia polecania 
usłyszane w nagraniu, 

 wykonuje proste zadania 
sprawdzające rozumienie 
tekstów, 

 popełnia bardzo 
sporadycznie drobne błędy. 

Czytanie i 
pisanie 

Uczeń: 

 rozpoznaje pojedyncze 
formy pisane wyrazów z 
rozdziału ilustrowanych 
obrazkami i niestarannie je 
zapisuje, 

 nie rozumie czytanych zdań 
i nie wykonuje zadań 
sprawdzających ich 
zrozumienie, nawet przy 
pomocy nauczyciela. 

Uczeń: 

 rozpoznaje formy pisane 
pojedynczych wyrazów z 
rozdziału,  

 czyta z pomocą nauczyciela 
proste zdania i stara się pisać 
fragmenty zdań, popełniając 
liczne błędy, nie zachowując 
właściwej staranności.  

 

Uczeń: 

 rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w 
rozdziale wyrazów,  

 czyta większość prostych 
zdań i stara się przepisywać 
fragmenty zdań lub całe 
zdania popełniając drobne 
błędy i zachowując 
staranność.  

Uczeń: 

 bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane 
poznanych w rozdziale 
wyrazów i zapisuje te 
wyrazy, 

 czyta ze zrozumieniem 
proste zdania,  

 podpisuje obrazki 
właściwymi nazwami, 

 samodzielnie uzupełnia 
zdania odpowiednimi 
wyrazami i wyrażeniami, nie 
popełniając błędów, 
zachowując odpowiednią 
staranność. 

 

Opr. S. Kozioł, na podstawie Kryteria oceny klasa II, Oxford University Press 



Explore Treetops 2 

Unit Zakres materiału 
 Opis Słownictwo & struktury 

Autumn  rozpoznawanie ze słuchu 
nazwy pory roku, nazw 
elementów związanych z 
jesienią, określeń pogody  

• nazywanie elementów 
związanych z jesienią  
• używanie określeń 
pogody  
 

a traffic light, a lollipop 
lady, a zebra crossing, a 
road, a bike, a helmet  

UNIT 1 Places 
in town 

W rozdziale 1 dzieci poznają nazwy miejsc w mieście, takich 
jak kino czy poczta. Uczą się także opowiadać o swoim 
rodzinnym mieście. Odpowiadają na pytanie What’s in the 
town? (Co znajduje się w mieście?), budując zdania ze 
zwrotem there is (jest, znajduje się). Ponadto dzieci 
samodzielnie piszą pocztówkę na podstawie wzoru z książki. 
W historyjce Danger in town dzieci poznają dalsze losy elfów 
Buda i Holly w mieście Treetops.  

a café, a toy shop, a 
market, a school, a 
playground, a library, a 
post office, a police 
station 
There’s a (market). 
There are 
(three)(houses).   

UNIT 2 
Numbers  

11-20 

W rozdziale 2 dzieci utrwalają liczebniki od 1 do 10 oraz 
poznają liczby od 11 do 20. Uczą się także zadawać pytania o 
imię, wiek oraz miejsce pochodzenia i odpowiadać na takie 
pytania. Ponadto samodzielnie piszą krótki list na podstawie 
wzoru z książki. Poznają także pierwszą część przygód 
Sprytnego Kota. 

Eleven, twelve, thirteen, 
fourteen, fifteen, 
sixteen, seventeen, 
eighteen, nineteen, 
twenty 
What’s your name? 
My name’s Katie. 
How old are you? 
I’m 8. 
Where are you from? 
I’m from Oxford.  

WINTER  rozpoznawanie ze słuchu 
nazwy pory roku, nazw 
elementów związanych z 
zimą, określeń pogody  

• odpowiadanie na pytanie 
What season is it?  
• nazywanie elementów 
związanych z zimą  
• używanie określeń 
pogody  

a police officer, a stall, a 
postman, a lantern, a 
sledge, an icicle, a chef, 
a shopkeeper 

UNIT 3 Food 
and drink 

W rozdziale 3 dzieci poznają nazwy wybranych produktów 
spożywczych, takich jak mleko czy kurczak. Uczą się mówić 
o tym, co lubią lub czego nie lubią jeść i pić. Pytają i 
odpowiadają 
na pytanie Do you like…? (Czy lubisz…?). W historyjce A new 
friend dzieci poznają nowego przyjaciela Buda i Holly. 

Milk, soup, spaghetti, 
rice, chicken, salad, fish, 
bread 
Do you like…? 
Yes, I like… 
No, I don’t like… 

UNIT 4  
In a shop, 
Numbers  

10-100 

W rozdziale 4 dzieci przenoszą się do sklepu, gdzie poznają 
nazwy kilku rzeczy takich jak linijka czy piłka, uczą się liczyć 
od 10 do 100 oraz poznają brytyjską walutę. Ponadto 
odgrywają 
proste dialogi w sklepie, prosząc o wybrany towar 
i pytając o jego cenę.  
 

A car, a lollipop, a 
puzzle, a key ring, a 
comic, a ball, a doll, a 
postcard, ten, twenty, 
thirty, forty, fifty, sixty, 
seventy, eighty, ninety, 
one hundred 
Can I have a ball, 
please? 
Yes, here you are. 
How much is it? 
It’s 50 pence. 



SPRING  rozpoznawanie ze słuchu 
nazwy pory roku, nazw 
elementów związanych z 
wiosną  

• odpowiadanie na pytanie 
What season is it?  
• nazywanie elementów 
związanych z wiosną  

Litter, a bin, a bucket, a 
window, a bottle, a bag  

UNIT 5  
In a bedroom 

W rozdziale 5 dzieci odwiedzają Sama w jego pokoju 
i uczą się nazw mebli oraz sprzętów domowych. Uczą się 
też określać, gdzie dana rzecz się znajduje, wykorzystując 
konstrukcję There is oraz przyimki miejsca in, on, under 
(w, na, pod). Ustnie i pisemnie opisują swój pokój.  
 

a  bookshelf, a 
wardrobe, a lamp, a 
bed, drawers, a rung, a 
chair, a desk, in, on, 
under 
There’s a lamp on the 
table.  

UNIT 6  
Favourite 

things 

W rozdziale 6 dzieci uczą się nazw zabawek. Budują też 
zdania 
z czasownikiem have got, opisując, jakie mają zabawki, 
a także uczą się pytać koleżanki i kolegów o rzeczy, które 
oni mają.  

A poster, a racker, a 
bike, a bracelet, a kite, a 
helmet, a Frisbee, a 
skateboard 
She’s got a …. 
He’s got a….  

SUMMER  rozpoznawanie ze słuchu 
nazwy pory roku, nazw 
elementów związanych z 
latem, określeń pogody 
 

• odpowiadanie na pytanie 
What season is it?  
• nazywanie elementów 
związanych z latem  
• używanie określeń 
pogody  

A whistle, a pitch, 
goggles, a pool, a towel, 
a coach 
 

UNIT 7 
Clothes 

W rozdziale 7 dzieci uczą się wyrażeń i słów związanych 
z cechami wyglądu zewnętrznego. Wykorzystując poznane 
słówka i zwroty, uczą się opisywać swój strój. 

A T-shirt, a tracksuit, a 
skirt, trousers, shorts, a 
dress, trainers, sandals 
I’m wearing a 
(pink)(skirt).  

UNIT 8  
Sports 

W rozdziale 7 dzieci poznają nazwy swoich ulubionych 
sportów. Uczą się także mówić o tym, co potrafią lub czego 
nie potrafią robić, wykorzystując czasownik can. 
. 

Ride a bike, dance, play 
football, do gymnastics, 
roller skate, run, play 
basketball, swim 
Can you …? 
Yes, I can. 
No, I can’t.  

 


