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Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie – klasa 3 – Tiger & Friends 3 

 
 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 
OCENA DOBRA 

OCENA BARDZO 

DOBRA 

OCENA 

CELUJĄCA 
 

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. 

Rozumienie 

wypowiedzi 

ustnych 

i reagowanie 

rzadko poprawnie reaguje na 

polecenia poparte gestem 

czasem poprawnie reaguje na 

polecenia poparte gestem 

zwykle rozumie i poprawnie reaguje 

na polecenia 

rozumie i poprawnie reaguje na  

polecenia 

wskazuje nieliczne wymienione 

przez nauczyciela pojęcia na 

ilustracjach 

wskazuje część wymienionych 

przez nauczyciela pojęcia na 

ilustracjach 

w większości poprawnie wskazuje 

wymienione przez nauczyciela pojęcia 

na ilustracjach 

bezbłędnie wskazuje wymienione 

przez nauczyciela pojęcia na 

ilustracjach 

wskazuje nieliczne wymienione 

przez nauczyciela elementy 

wskazuje niektóre wymienione 

przez nauczyciela elementy 

w większości poprawnie wskazuje 

wymienione przez nauczyciela 

elementy 

bezbłędnie wskazuje wymienione 

przez nauczyciela elementy 

rzadko poprawnie reaguje na 

pytania 

czasem poprawnie reaguje na 

pytania 

zwykle rozumie i poprawnie reaguje 

na pytania 

rozumie i poprawnie reaguje na 

pytania 

słucha historyjek/scenek, 

rzadko rozumie ich treść 

popartą obrazem, z pomocą 

nauczyciela potrafi wykonywać 

gesty ilustrujące treść 

historyjki/wskazać właściwy 

obrazek 

- słucha historyjek/scenek, 

zazwyczaj rozumie ich treść 

popartą obrazem, zwykle 

z niewielką pomocą nauczyciela 

potrafi wykonywać gesty 

ilustrujące treść 

historyjki/wskazać właściwy 

obrazek 

zwykle z zaangażowaniem słucha 

historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie 

ich treść, zwykle potrafi wykonywać 

gesty ilustrujące treść 

historyjki/wskazać właściwy obrazek 

z zaangażowaniem i zrozumieniem 

słucha historyjek/scenek, potrafi 

wykonywać gesty ilustrujące treść 

historyjki/wskazać odpowiedni 

obrazek 

Tworzenie 

wypowiedzi 

ustnych 

i reagowanie 

z pomocą nauczyciela nazywa 

niektóre wskazane elementy 

nazywa wskazane elementy nazywa większość wskazanych 

elementów 

bezbłędnie nazywa wskazane 

elementy 

z dużą pomocą nauczyciela, 

popełniając błędy, potrafi  zadać 

pytania 

z pomocą nauczyciela, popełniając 

nieliczne błędy, potrafi zadać 

pytania 

zwykle poprawnie zadaje pytania potrafi  samodzielnie zadać pytania 

z dużą pomocą nauczyciela 

udziela krótkiej odpowiedzi na 

pytania 

z niewielką pomocą nauczyciela 

udziela krótkiej odpowiedzi na 

pytania 

zwykle poprawnie udziela krótkiej 

odpowiedzi na pytania 

potrafi udzielić krótkiej odpowiedzi 

na pytania 

z dużą pomocą nauczyciela, 

popełniając błędy, potrafi całym 

zdaniem opisać wskazane 

zagadnienie 

z pomocą nauczyciela, popełniając 

nieliczne błędy, potrafi całym 

zdaniem opisać wskazane 

zagadnienie  

zwykle poprawnie opisuje całym 

zdaniem wskazane zagadnienie 

potrafi całym zdaniem opisać 

wskazane zagadnienie 

 z dużą pomocą  nauczyciela 

odgrywa w parze scenkę 

z rozdziału 

z niewielką pomocą nauczyciela 

odgrywa w parze scenkę z 

rozdziału 

odgrywa w parze scenkę z rozdziału, 

popełniając sporadycznie błędy 

z łatwością i bezbłędnie odgrywa w 

parze scenkę z rozdziału 

z licznymi błędami śpiewa w 

grupie piosenki, częściowo 

rozumie ich treść, jeżeli poparta 

z błędami śpiewa w grupie 

piosenki, zwykle rozumie ich 

treść, ale musi być poparta 

z nielicznymi błędami śpiewa w grupie 

i samodzielnie większość piosenek, 

z łatwością i bezbłędnie śpiewa w 

grupie i samodzielnie piosenki, 

rozumie ich treść, potrafi 
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jest gestem/obrazem, wymaga 

zachęty nauczyciela 

gestem/obrazem, stara się 

wykonywać gesty ilustrujące ich 

treść 

zwykle rozumie ich treść, potrafi 

wykonać gesty ilustrujące ich treść 

wykonywać gesty ilustrujące ich 

treść 

z licznymi błędami recytuje w 

grupie rymowanki, częściowo 

rozumie ich treść, jeżeli poparte 

są gestem/obrazem; wymaga 

zachęty nauczyciela 

z błędami recytuje w grupie 

rymowanki, zwykle rozumie ich 

treść, ale musi być poparta 

gestem/obrazem; stara się 

wykonywać gesty ilustrujące ich 

treść 

z nielicznymi błędami recytuje w 

grupie i samodzielnie rymowanki, 

rozumie ich treść; potrafi wykonywać 

gesty ilustrujące ich treść 

z łatwością i bezbłędnie recytuje w 

grupie i samodzielnie rymowanki, 

rozumie ich treść; potrafi 

wykonywać gesty ilustrujące ich 

treść 

 z dużą pomocą nauczyciela 

używa pytań i zwrotów 

używanych w klasie 

z pomocą nauczyciela  używa 

pytań i zwrotów używanych w 

klasie 

zwykle poprawnie  używa pytań i 

zwrotów używanych w klasie 

potrafi używać pytań i zwrotów 

używanych w klasie 

Rozumienie 

wypowiedzi 

pisemnych 

i reagowanie 

z dużą pomocą nauczyciela 

próbuje literować różne wyrazy z 

lekcji 

z pomocą nauczyciela literuje 

różne wyrazy z lekcji 

zwykle poprawnie literuje różne 

wyrazy z lekcji 

bezbłędnie literuje różne wyrazy z 

lekcji 

z dużą pomocą nauczyciela 

odczytuje niektóre przerabiane 

w danym rozdziale wyrazy 

popełniając przy tym błędy 

z pomocą nauczyciela odczytuje 

przerabiane w danym rozdziale 

wyrazy 

zwykle poprawnie odczytuje 

przerabiane w danym rozdziale 

wyrazy 

bezbłędnie odczytuje przerabiane w 

danym rozdziale wyrazy 

z dużą pomocą nauczyciela 

odczytuje pytania  

popełniając przy tym błędy 

z pomocą nauczyciela odczytuje 

pytania 

zwykle poprawnie odczytuje pytania  bezbłędnie odczytuje pytania 

z dużą pomocą nauczyciela 

odczytuje proste struktury z 

rozdziału, ale sprawia mu to 

trudność; zwykle nie rozumie 

ich znaczenia 

z pomocą nauczyciela odczytuje 

proste struktury z rozdziału  

popełniając przy tym nieliczne 

błędy; czasem nie rozumie ich 

znaczenia 

odczytuje proste struktury z rozdziału 

popełniając przy tym nieliczne błędy; 

zwykle rozumie ich znaczenie 

 

z łatwością odczytuje proste 

struktury z rozdziału i rozumie ich 

znaczenie 

 

 wskazuje pojedyncze wyrazy i 

proste zdania przeczytane przez 

nauczyciela  

wskazuje część wyrazów i 

prostych zdań przeczytanych 

przez nauczyciela 

zwykle poprawnie wskazuje 

przeczytane przez nauczyciela wyrazy 

i proste zdania 

bezbłędnie wskazuje przeczytane 

przez nauczyciela wyrazy i proste 

zdania 

z dużą pomocą nauczyciela 

łączy pojedyncze wyrazy z 

ilustracjami 

z  pomocą nauczyciela łączy 

wyrazy z ilustracjami 

zwykle poprawnie łączy wyrazy 

odpowiednimi ilustracjami 

bezbłędnie łączy wyrazy z 

odpowiednimi ilustracjami 

z dużą pomocą nauczyciela, 

popełniając błędy, potrafi 

przeczytać tekst 

z pomocą nauczyciela, popełniając 

nieliczne błędy, potrafi przeczytać 

tekst 

zwykle poprawnie czyta tekst bezbłędnie czyta tekst 

Tworzenie 

wypowiedzi 

pisemnych 

z dużą pomocą nauczyciela, 

popełniając błędy, pisze 

pojedyncze wyrazy 

z pomocą nauczyciela pisze 

pojedyncze wyrazy 

zwykle poprawnie pisze pojedyncze 

wyrazy 

bezbłędnie pisze pojedyncze wyrazy 

z dużą pomocą nauczyciela, 

popełniając błędy, tworzy 

krótkie i proste wypowiedzi 

według wzoru 

z pomocą nauczyciela, popełniając 

nieliczne błędy, tworzy krótkie i 

proste wypowiedzi według wzoru 

samodzielnie i przeważnie poprawnie 

tworzy krótkie i proste wypowiedzi 

według wzoru 

samodzielnie i poprawnie tworzy 

krótkie i proste wypowiedzi według 

wzoru 
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Unit 0 Welcome to the Tiger Street 

Club 

• Elementy wyposażenia pokoju 

• Pytania o to gdzie ktoś lub coś się znajduje  : Who’s this? What’s this? Where’s the( clock)? It’s on/in/under/next 

to/behind the (shelf). 

• Pytania o to jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka 

• Pytania o miesiąc/dzień tygodnia/godzinę What (month/day of the week/time) is it? 

• Opowiadanie o posiadanym zwierzątku    I’ve got a (pet/dog). 

• Opowiadanie o tym co mam ubrane  I’m wearing (shorts). 

• nazwy zabawek/ części ciała/ przyborów szkolnych / zwierząt/ ubrań/ potraw 

Unit 1 A Computer for the Club • Czynności wykonywane w czasie wolnym, np.: I (watch films). I don’t (paint pictures.) Do you (use a 

computer)? Yes, I do. / No, I don’t. What do you do in your free time?I 

• Czynności związane z użyciem komputera 

• Sprzęty elektroniczne i ich części 

• Czas wolny 

• Zwroty używane w klasie  

Unit 2 Animal World • Części ciała zwierząt 

• Rodzaje kręgowców 

• Cechy ssaków i gadów 

• Opis zwierząt It’s got (wings). It hasn’t got (teeth). 

• Pytania o części ciała zwierząt Has it got (a tail)? Yes, it has. / No, it hasn’t. 

• Uczeń opisuje wygląd/ zwyczaje/ zachowania zwierząt (poznanych kręgowców), np. (Birds) have got (feathers).  

(Frogs) haven’t got (feathers). 

Unit 3 Food We Like • Artykuły spożywcze 

• Smaki i cechy potrw 

• Pytania o preferencje żywieniowe, skład posiłku Do you like (chicken)? Yes, I do. / No, I don’t. I think orange 

juice is (sweet).  What do you have for lunch at school? 

• Upodobania żywieniowe I like/love (sandwiches). I don’t like (fruit juice). 

Unit 4 Things We Do Every Day • Czynności dnia codziennego  I (get up/have breakfast/go to school, itd.) at (…). 

• Pory dnia I godziny It’s (nine o’clock) (in the morning) in (Boston). 

• Kontynenty/ kraje/ miasta  What time is it in (London)? It’s (ten o’clock) (in the morning). 

• Opis planu dnia Do you (have breakfast) at (half past seven)? Yes, I do. / No, I don’t.   What time does (King 

Midas) get up? (He) gets up at (seven o’clock).   

Unit 5 Sports Star • Sporty i czynności sportowe  
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• Czynności związane z treningiem i rozgrzewką 

• Dyscypliny sportowe 

• Uczeń potrafi opisać swoje lub czyjeś umiejętności sportowe, np.: I can/can’t (play table tennis). (Tiger/He/She) 

can/ can’t (row). (Ben) can/can’t (do five press-ups). 

• odpowiedzi na pytania o umiejętności sportowe, np.: Can you (ride a bike/do five press-ups)? Yes, I can. / No, I 

can’t. What can you do? What’ your favourite type of exercise? It’s (swimming). 

• Liczebniki 1-100 

• Uczeń potrafi wyjaśnić, czemu dobrze jest ćwiczyć/uprawiać sporty, np.: It helps you (to stay healthy / to sleep 

well / to concentrate). 

 

Unit 6 At the Beach 

 

• Czynności wykonywane na plaży np.: I’m (making a sandcastle). We’re (playing volleyball). It’s (swimming). 

They’re (fishing). 

• Zwierzęta żyjące w morzu 

• Uczeń potrafi opowiedzieć co robi w tej chwili 

• Uczeń potrafi zapytać czy ktoś w tej chwili wykonuje jakąś czynność, np.: Are you (playing badminton)? Yes, I 

am. / No, I’m not. 

• Uczeń potrafi zapytać o to, co ktoś robi w tej chwili, np.: What is he/she doing? oraz odpowiada na pytanie 

skierowane do niego, np.: He/she is (snorkelling). 

 

Unit 7 End-of-Year Show 

 

• Przedmioty i osoby związane z teatrem 

• Czynności wykonywane podczas przedstawienia 

• Pytania o wrażenie odbierane zmysłami Can you smell it? oraz udzielić krótkiej odpowiedzi na takie pytanie: 

Yes, I can. / No, I can’t. 

Festivals 

 

• Halloween: It’s (a lantern/a present/plastic) .   Do children celebrate Halloween in Poland? 

• Boże Narodzenie: Has your cracker got (a crown)? Yes, it has. / No, it hasn’t What Christmas traditions do you 

have in Poland? 

• Dzień Ziemi: How  do you help the planet ?  I recycle glass, plastic and paper / How do children celebrate Earth 

Day in Poland? 

 

 

 

 

 


