
Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie – klasa 1 – Explore Treetops dla klasy 1 (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 nie stara się 
pisać po śladzie ich nazw lub 
robi to niestarannie, 

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

Uczeń: 

 rozpoznaje niektóre formy 
pisane pojedynczych wyrazów z 
rozdziału ilustrowanych 
obrazkami i stara się pisać po 
śladzie ich nazwy, popełniając 
liczne błędy,  

 czyta proste zdania ze 
zrozumieniem przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela,  

 stara się uzupełniać zdania 
odpowiednimi wyrażeniami 
przy pomocy nauczyciela, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń: 

 rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w 
rozdziale wyrazów 
ilustrowanych obrazkami i 
stara się pisać po śladzie 
poznane wyrazy, 

 podpisuje obrazki właściwymi 
nazwami, 

 uzupełnia zdania 
odpowiednimi wyrażeniami, 
popełniając drobne błędy i 
zachowując staranność. 

Uczeń: 

 bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane 
poznanych w rozdziale 
wyrazów i pisze po śladzie 
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 I, Oxford University Press 
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Unit Zakres materiału 

 Słuchanie i rozumienie ze słuchu Mówienie Słownictwo & struktury 

Unit 1-8 • słuchanie historyjki 

 słuchanie, rozumienie i 
wykonywanie poleceń  

• śpiewanie piosenki z 
towarzyszeniem gestów  
 

 

Welcome  słuchanie, rozpoznawanie i 
odpowiadanie na powitanie 
Hello  

 słuchanie i rozpoznawanie 
imion bohaterów kursu  

 słuchanie i rozpoznawanie 
pytania What’s your name?  

• witanie się i żegnanie: Hello 
i Goodbye 
 • przedstawianie się: 
odpowiadanie na pytanie 
What’s your name?  
• dziękowanie: Thank you  
• nazywanie leśnych zwierząt  

hello, goodbye Mouse, 
Squirrel, Hedgehog, Otter, 
Crow  
Thank you. What’s your 
name? I’m (Holly).  
 

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

• nazywanie elementów 
związanych z jesienią • 
używanie określeń pogody  
 

leaves, trees, mushrooms, 
nuts  
It’s autumn. It’s windy. 
Point to…  

Unit 1 School • słuchanie i rozpoznawanie ze 
słuchu nazw przyborów szkolnych 
• rozumienie ze słuchu pytań o 
przybory szkolne  
 

• zadawanie pytań o przybory 
szkolne  
• nazywanie przyborów 
szkolnych  
• określanie koloru 
przyborów szkolnych  

a ruler, a rubber, a bag, a 
pencil, a book, a pen, a 
desk, a chair  
What is it? A (ruler). It is a 
(ruler).  

UNIT 2 
Numbers and 

colours 

• słuchanie i rozpoznawanie 
liczebników 1–5, pytań o liczbę, 
nazw jesiennych kolorów  

• odpowiadanie na pytanie 
What colour is it? 
 • odpowiadanie na pytanie o 
liczbę i zadawanie pytań  
• liczenie w zakresie 1–5  
• nazywanie jesiennych 
kolorów  

one, two three, four, five 
red, yellow, brown, 
orange, green  
Kształcenie zintegrowane: 
triangle, square, circle, 
rectangle  
How many…?  

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  

snowflakes, snowman, 
birds, flowers  
It’s winter. It’s snowy. 
Point to…  
  

UNIT 3 Family 
and rooms 

 słuchanie i rozumienie ze 
słuchu nazw pomieszczeń 
domowych, członków rodziny 
z kursu 

 rozumienie ze słuchu pytania 
Who’s (this)?  

 nazywanie członków 
rodziny  

 • zadawanie pytań o 
miejsce pobytu i 
odpowiadanie na nie  

goodnight mum, dad, 
grandma, grandpa, 
brother, sister  
Where’s grandma? In the 
(bathroom).  

UNIT 4 More 
colours and 

numbers 

• słuchanie i rozpoznawanie ze 
słuchu nazw zimnych barw  
• słuchanie i rozpoznawanie 
liczebników 6–10  
• rozumienie ze słuchu pytań o 
liczbę 
• rozumienie ze słuchu pytań o 
kolor przedmiotu  
 

• odpowiadanie na pytanie 
What colour is/are…? 
 • zadawanie pytań i 
odpowiadanie na pytanie 
How many …?  
• odpowiadanie na pytanie o 
liczbę przy użyciu 
rzeczowników w l. mnogiej  
• liczenie w zakresie 6–10  
• nazywanie zimnych barw  

black, white, pink, purple, 
blue bird, robin six, seven, 
eight, nine, ten 
Kształcenie zintegrowane: 
sunny, cloudy, snowy, 
windy, rainy, foggy, hot, 
cold, autumn, winter, 
spring, summer Culture: 
mum, dad, brother, 
grandma, grandpa  
What colour is it? What 
colour is/are the (flower/ 
flowers)? What is it? It is a 
(bird). How many 



(snowflakes)? (Six) 
snowflakes.  
 

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

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

an umbrella, a caterpillar, 
a snail, grass  
It’s spring. It’s rainy. Point 
to…  

UNIT 5 Toys  słuchanie i rozpoznawanie ze 
słuchu nazw zabawek 

 rozumienie ze słuchu pytań o 
liczbę  

 zadawanie pytań i 
odpowiadanie na pytania 
How many …?  

 odpowiadanie na pytania 
o liczbę i kolor  

 nazywanie zabawek  

 nazywanie zimnych barw  

a bike, a car, a 
skateboard, a guitar, a 
doll, a teddy bear  
How many (cars)? (Three) 
(red) bikes. (One) and 
(one) is two. I’ve got a 
(green) bike. Let’s play.  

UNIT 6 Food  słuchanie i rozpoznawanie ze 
słuchu nazw produktów 
spożywczych  

 

 nazywanie produktów 
spożywczych  

 opisywanie swoich 
upodobań kulinarnych  

 

water, cheese, 
sandwiches, cakes, 
carrots, grapes, orange 
juice, crisps  
I like (crisps). I don’t like 
(orange juice).  

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  

butterflies, sunflowers, an 
ice cream, a barbecue  
It’s summer. It’s sunny. 
Point to…  
 

UNIT 7 
Animals 

 słuchanie i rozpoznawanie ze 
słuchu nazw zwierząt  

 

 nazywanie zwierząt  

 używanie konstrukcji 
There’s a (cat).  

a frog, a dog, a bird, a 
bee, a cat, a fish  
 There’s a …  

UNIT 8 Body 
and face 

 słuchanie i rozpoznawanie ze 
słuchu nazw części ciała i 
twarzy  

 

• wskazywanie i nazywanie 
części ciała i twarzy 
• używanie konstrukcji 
There’s a (cat).  
 

a body, legs, feet, a head, 
hands, arms ears, eyes, a 
nose, a mouth  
Kształcenie zintegrowane: 
a drawing, a photo, a 
painting, happy, sad, 
angry, scared  
My (arm) Your (hand). 
Pull! Come back! Touch 
your (nose). Open/close 
your (eyes). Roll the dice! 
My turn. Your turn.  

FESTIVALS  słuchanie i rozpoznawanie ze 
słuchu nazw przedmiotów 
związanych z Bożym 
Narodzeniem  

 

 nazywanie przedmiotów 
związanych z Bożym 
Narodzeniem  

 zabawa w tradycyjną 
świąteczną grę  

a Christmas stocking, a 
bauble, a cracker, a star  
It’s Christmas. Happy 
Christmas and a Happy 
New Year.  

  słuchanie i rozpoznawanie ze 
słuchu nazw przedmiotów 
związanych z Wielkanocą  

 

 nazywanie przedmiotów 
związanych z Wielkanocą  

An Easter card, an Easter 
egg, an Easter basket, an 
Easter bunny  
Happy Easter!  

 


