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Hello! 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA1 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 
właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań z 
rozdziału Hello nie popełniając 
błędów. 

Uczeń rozumie proste i niektóre 
bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań 
z rozdziału Hello, czasem po 
powtórzeniu polecenia. 

Uczeń rozumie większość prostych 
poleceń nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje odpowiednie 
elementy obrazków podczas słuchanych 
nagrań z rozdziału Hello, często po 
powtórzeniu polecenia. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań z 
rozdziału Hello, często po powtórzeniu 
polecenia. 

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób płynny i zrozumiały 
wita się, żegna, podaje imię i wiek. 
Przedstawia inne osoby i odpowiada 
na pytania o samopoczucie i miesiąc 
urodzin. Nazywa przedmioty na 
obrazkach i określa ich kolor. Zadaje 
proste pytania oraz wykonuje 
polecenia wypowiedziane w języku 
angielskim. 

Uczeń wita się, żegna, podaje imię i 
wiek. Przedstawia inne osoby i 
odpowiada na pytania o samopoczucie 
i miesiąc urodzin. Nazywa przedmioty 
na obrazkach i określa ich kolor. 
Zadaje proste pytania i wykonuje 
polecenia wypowiedziane w języku 
angielskim, czasem po powtórzeniu 
polecenia.  

Uczeń wita się, żegna, podaje imię i 
wiek. Przedstawia inne osoby i 
odpowiada na pytania o samopoczucie i 
miesiąc urodzin. Nazywa przedmioty na 
obrazkach i określa ich kolor. Wykonuje 
polecenia wypowiedziane w języku 
angielskim, często po powtórzeniu 
polecenia lub przy pomocy nauczyciela.  

Uczeń udziela częściowo poprawnych 
odpowiedzi o wiek, imię, wiek. W miarę 
komunikatywnie przedstawia inne osoby i 
odpowiada na pytania o samopoczucie i 
miesiąc urodzin. Nazywa niektóre 
przedmioty na obrazkach i określa ich 
kolor. Wskazuje przedmioty i wykonuje 
polecenia nauczyciela w języku 
angielskim, często po powtórzeniu 
polecenia lub przy pomocy nauczyciela. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
przedmioty powtórzone w rozdziale 
Hello!, np. chicken, present, box. 
Podaje liczby od 1 do 20 i nazwy 
miesięcy. Posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału Hello!, np. Is 
it a pen? Yes, it is. No, it isn’t. When 
is your birthday? In (May). 

 

Uczeń na ogół poprawnie wskazuje i 
nazywa przedmioty powtórzone w 
rozdziale Hello!, np. chicken, present, 
box. Podaje liczby od 1 do 20 i nazwy 
miesięcy. Posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału Hello!, np. Is it 
a pen? Yes, it is. No, it isn’t. When is 
your birthday? In (May). 

Uczeń wskazuje i nazywa niektóre 
przedmioty powtórzone w rozdziale 
Hello!, np. chicken, present, box. Podaje 
liczby od 1 do 20 i nazwy miesięcy. 
Posługuje się niektórymi strukturami 
językowymi z rozdziału Hello!, np. Is it a 
pen? Yes, it is. No, it isn’t. When is your 
birthday? In (May.) przy pomocy 
nauczyciela.  

Uczeń wskazuje i nazywa pojedyncze 
przedmioty powtórzone w rozdziale 
Hello!, np. chicken, present, box. Podaje 
liczby od 1 do 20 i nazwy miesięcy. 
Uzupełnia niektóre struktury językowe z 
Hello!, np. Is it a pen? Yes, it is. No, it 
isn’t. When is your birthday? In (May.) 
przy dużym wsparciu nauczyciela. 
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 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań szczegółowych określonych w „Przedmiotowym Systemie 

Oceniania”. Ocena niedostateczna przyznawana jest w przypadku nie osiągnięcia wymagań minimalnych, określonych dla oceny dopuszczającej.  
 



 

 

 

Czytanie Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje zapisane liczby, nazwy 
miesięcy, podstawowe pytania o 
kolor, wiek, liczbę, miesiąc urodzin. 

 

Uczeń na ogół rozpoznaje zapisane 
liczby, nazwy miesięcy, podstawowe 
pytania o kolor, wiek, liczbę, miesiąc 
urodzin. 

Uczeń rozpoznaje niektóre zapisane 
liczby, nazwy miesięcy, podstawowe 
pytania o kolor, wiek, liczbę, miesiąc 
urodzin. 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze zapisane 
liczby, nazwy miesięcy, podstawowe 
pytania o kolor, wiek, liczbę, miesiąc 
urodzin. 

Pisanie i uzupełnianie Uczeń bez większych problemów 
przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje obrazki przedstawiające 
pogodę, przedmioty używane w 
klasie i artykuły żywnościowe, 
uzupełnia zdania słowami na 
podstawie ilustracji. 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, na 
ogół poprawnie podpisuje obrazki 
przedstawiające pogodę, przedmioty 
używane w klasie i artykuły 
żywnościowe, uzupełnia zdania 
słowami na podstawie ilustracji. 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje obrazki przedstawiające 
pogodę, przedmioty używane w klasie i 
artykuły żywnościowe, uzupełnia zdania 
słowami na podstawie ilustracji, czasem 
przy pomocy nauczyciela.  

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
przedstawiające pogodę, przedmioty 
używane w klasie i artykuły żywnościowe, 
uzupełnia niektóre zdania słowami na 
podstawie ilustracji przy dużym wsparciu 
nauczyciela. 

Zachowania społeczne i interakcja  Uczeń wita się, żegna, przedstawia 
się i odpowiada na pytania stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów, 
chętnie uczestniczy w zabawach 
językowych.  

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
się i odpowiada na pytania stosując na 
ogół właściwe i poprawne formy 
grzecznościowe, uczestniczy w 
zabawach językowych. 

Uczeń wita się, żegna i przedstawia się i 
odpowiada na pytania stosując na ogół 
właściwe i poprawne formy 
grzecznościowe, uczestniczy w 
zabawach językowych, czasem przy 
pomocy nauczyciela.  

Uczeń wita się, żegna i przedstawia się i 
odpowiada na pytania, uczestniczy w 
zabawach językowych przy dużym 
wsparciu nauczyciela. 

Unit 1 In the country 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA2 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 
właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań z 
rozdziału In the country nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste i niektóre 
bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań 
z rozdziału In the country, czasem po 
powtórzeniu polecenia. 

Uczeń rozumie większość prostych 
poleceń nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje odpowiednie 
elementy obrazków podczas słuchanych 
nagrań z rozdziału In the country, często 
po powtórzeniu polecenia. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań z 
rozdziału In the country, często po 
powtórzeniu polecenia. 

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób płynny i zrozumiały 
wita się, żegna, podaje imię i wiek. 
Odpowiada na pytania, jakie 
przedmioty posiada, opisuje owady i 
wskazuje opisane owady i 
przedmioty. Zadaje proste pytania 
oraz wykonuje polecenia 
wypowiedziane w języku angielskim. 

Uczeń wita się, żegna, podaje imię i 
wiek. Odpowiada na pytania, jakie 
przedmioty posiada, opisuje owady i 
wskazuje opisane owady i przedmioty. 
Zadaje proste pytania i wykonuje 
polecenia wypowiedziane w języku 
angielskim, czasem po powtórzeniu 
polecenia.  

Uczeń wita się, żegna, podaje imię i 
wiek. Odpowiada na pytania, jakie 
przedmioty posiada, opisuje owady i 
wskazuje opisane owady i przedmioty. 
Wykonuje polecenia wypowiedziane w 
języku angielskim, często po 
powtórzeniu polecenia lub przy pomocy 
nauczyciela.  

Uczeń wita się, żegna i udziela 
częściowo poprawnych odpowiedzi o imię 
i wiek. W miarę poprawnie odpowiada na 
pytania, jakie przedmioty posiada, opisuje 
owady i wskazuje opisane owady i 
przedmioty. Wykonuje polecenia 
nauczyciela w języku angielskim, często 
po powtórzeniu polecenia lub przy 
pomocy nauczyciela. 
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 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań szczegółowych określonych w „Przedmiotowym Systemie 

Oceniania”. Ocena niedostateczna przyznawana jest w przypadku nie osiągnięcia wymagań minimalnych, określonych dla oceny dopuszczającej.  
 



 

 

 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
owady i sprzęt odkrywcy. Podaje 
kolory. Posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału In the 
country, np. Have you got 
binoculars? Yes, I have./ No, I 
haven’t. 

  

Uczeń na ogół poprawnie wskazuje i 
nazywa owady i sprzęt odkrywcy. 
Podaje kolory. Posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału In 
the country, np. Have you got 
binoculars? Yes, I have./ No, I haven’t. 

 

Uczeń wskazuje i nazywa niektóre 
przedmioty owady i sprzęt odkrywcy. 
Podaje kolory. Posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału In the country, 
np. Have you got binoculars? Yes, I 
have./ No, I haven’t. przy pomocy 
nauczyciela.  

Uczeń wskazuje i nazywa pojedyncze 
owady i sprzęt odkrywcy. Podaje kolory. 
Posługuje się niektórymi strukturami 
językowymi z rozdziału In the country, np. 
Have you got binoculars? Yes, I have./ 
No, I haven’t. przy dużym wsparciu 
nauczyciela. 

Czytanie Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje zapisane nazwy owadów 
i sprzętu odkrywcy oraz czyta ze 
zrozumieniem opisy przyrody. 

 

Uczeń na ogół rozpoznaje zapisane 
nazwy owadów i sprzętu odkrywcy 
oraz czyta ze zrozumieniem opisy 
przyrody. 

 

Uczeń rozpoznaje niektóre nazwy 
owadów i sprzętu odkrywcy oraz czyta 
ze zrozumieniem opisy przyrody przy 
pomocy nauczyciela.  

 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze nazwy 
owadów i sprzętu odkrywcy oraz czyta ze 
zrozumieniem opisy przyrody przy dużym 
wsparciu nauczyciela.  

 

Pisanie i uzupełnianie Uczeń bez większych problemów 
przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje obrazki przedstawiające 
owady, sceny w plenerze i sprzęt 
odkrywcy, uzupełnia zdania słowami 
na podstawie ilustracji. Potrafi 
napisać krótki poprawny tekst na 
temat sprzętu, który ma i którego nie 
ma. 

 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, na 
ogół poprawnie podpisuje obrazki 
przedstawiające owady, sceny w 
plenerze i sprzęt odkrywcy, uzupełnia 
zdania słowami na podstawie ilustracji. 
Potrafi napisać krótki w większości 
poprawny tekst na temat sprzętu, który 
ma i którego nie ma. 

 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje niektóre obrazki 
przedstawiające owady, sceny w 
plenerze i sprzęt odkrywcy, uzupełnia 
zdania słowami na podstawie ilustracji 
czasem przy pomocy nauczyciela. 
Potrafi napisać krótki zrozumiały tekst na 
temat sprzętu, który ma i którego nie ma. 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje pojedyncze obrazki 
przedstawiające owady, sceny w 
plenerze i sprzęt odkrywcy, uzupełnia 
niektóre zdania słowami na podstawie 
ilustracji przy dużym wsparciu 
nauczyciela. 

Zachowania społeczne i interakcja  Uczeń wita się, żegna, przedstawia 
się i odpowiada na pytania stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów, 
chętnie uczestniczy w zabawach 
językowych.  

Uczeń wita się, żegna, przedstawia się 
i odpowiada na pytania stosując na 
ogół właściwe i poprawne formy 
grzecznościowe, uczestniczy w 
zabawach językowych. 

Uczeń wita się, żegna, przedstawia się i 
odpowiada na pytania stosując na ogół 
właściwe i poprawne formy 
grzecznościowe, uczestniczy w 
zabawach językowych, czasem przy 
pomocy nauczyciela.  

Uczeń wita się, żegna, przedstawia się i 
odpowiada na pytania, uczestniczy w 
zabawach językowych przy dużym 
wsparciu nauczyciela. 

Unit 2 Let’s play! 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA3 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 
właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań z 
rozdziału Let’s play! nie popełniając 

Uczeń rozumie proste i niektóre 
bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań 
z rozdziału Let’s play!, czasem po 

Uczeń rozumie większość prostych 
poleceń nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje odpowiednie 
elementy obrazków podczas słuchanych 
nagrań z rozdziału Let’s play!, często po 
powtórzeniu polecenia. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań z 
rozdziału Let’s play!, często po 
powtórzeniu polecenia. 
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 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań szczegółowych określonych w „Przedmiotowym Systemie 

Oceniania”. Ocena niedostateczna przyznawana jest w przypadku nie osiągnięcia wymagań minimalnych, określonych dla oceny dopuszczającej.  
 



 

 

 

błędów. powtórzeniu polecenia. 

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób płynny i zrozumiały 
wita się i żegna. Odpowiada na 
pytania, jakie czynności potrafi 
wykonać i wskazuje opisane 
instrumenty, dyscypliny sportowe i 
czynności. Zadaje proste pytania 
oraz wykonuje polecenia 
wypowiedziane w języku angielskim. 

Uczeń wita się i żegna. Odpowiada na 
pytania, jakie czynności potrafi 
wykonać i wskazuje opisane 
instrumenty, dyscypliny sportowe i 
czynności. Zadaje proste pytania i 
wykonuje polecenia wypowiedziane w 
języku angielskim, czasem po 
powtórzeniu polecenia.  

Uczeń wita się i żegna. Odpowiada na 
większość pytań, jakie czynności potrafi 
wykonać i wskazuje opisane 
instrumenty, dyscypliny sportowe i 
czynności. Wykonuje polecenia 
wypowiedziane w języku angielskim, 
często po powtórzeniu polecenia lub 
przy pomocy nauczyciela.  

Uczeń wita się i żegna. Udziela 
częściowo poprawnych odpowiedzi na 
pytania, jakie czynności potrafi wykonać i 
wskazuje opisane instrumenty, dyscypliny 
sportowe i czynności. Wykonuje 
polecenia nauczyciela w języku 
angielskim, często po powtórzeniu 
polecenia lub przy pomocy nauczyciela. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
instrumenty muzyczne, gry sportowe 
i czynności. Posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału 
Let’s play!, np. Can you play 
(football)? Yes, I can./ No, I can’t. 

 

Uczeń na ogół poprawnie wskazuje i 
nazywa instrumenty muzyczne, gry 
sportowe i czynności. Posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału 
Let’s play!, np. Can you play 
(football)? Yes, I can./ No, I can’t. 

 

 

Uczeń wskazuje i nazywa niektóre 
instrumenty muzyczne, gry sportowe i 
czynności. Posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału Let’s play!, np. 
Can you play (football)? Yes, I can./ No, 
I can’t. przy pomocy nauczyciela.  

Uczeń wskazuje i nazywa pojedyncze 
instrumenty muzyczne, gry sportowe i 
czynności. Posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału Let’s play!, np. 
Can you play (football)? Yes, I can./ No, I 
can’t. przy dużym wsparciu nauczyciela  

Czytanie Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje zapisane nazwy 
instrumentów muzycznych, gier 
sportowych i umiejętności oraz czyta 
ze zrozumieniem informacje na 
temat zespołów muzycznych i 
tradycyjnych instrumentów.  

 

Uczeń na ogół rozpoznaje zapisane 
nazwy instrumentów muzycznych, gier 
sportowych i umiejętności oraz czyta 
ze zrozumieniem informacje na temat 
zespołów muzycznych i tradycyjnych 
instrumentów.  

 

Uczeń rozpoznaje niektóre nazwy 
instrumentów muzycznych, gier 
sportowych i umiejętności oraz czyta ze 
zrozumieniem informacje na temat 
zespołów muzycznych i tradycyjnych 
instrumentów przy pomocy nauczyciela.  

 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze nazwy 
instrumentów muzycznych, gier 
sportowych i umiejętności oraz czyta ze 
zrozumieniem informacje na temat 
zespołów muzycznych i tradycyjnych 
instrumentów przy dużym wsparciu 
nauczyciela.  

 

Pisanie i uzupełnianie Uczeń bez większych problemów 
przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje obrazki przedstawiające 
owady, sceny w plenerze i sprzęt 
odkrywcy, uzupełnia zdania słowami 
na podstawie ilustracji. Potrafi 
napisać krótki poprawny tekst 
opisujący czynności, które potrafi i 
których nie potrafi wykonać. 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, na 
ogół poprawnie podpisuje obrazki 
przedstawiające owady, sceny w 
plenerze i sprzęt odkrywcy, uzupełnia 
zdania słowami na podstawie ilustracji. 
Potrafi napisać krótki w większości 
poprawny tekst opisujący czynności, 
które potrafi i których nie potrafi 
wykonać. 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje niektóre obrazki 
przedstawiające owady, sceny w 
plenerze i sprzęt odkrywcy, uzupełnia 
zdania słowami na podstawie ilustracji, 
czasem przy pomocy nauczyciela. 
Potrafi napisać krótki zrozumiały tekst 
opisujący czynności, które potrafi i 
których nie potrafi wykonać. 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje pojedyncze obrazki 
przedstawiające owady, sceny w 
plenerze i sprzęt odkrywcy, uzupełnia 
niektóre zdania słowami na podstawie 
ilustracji przy dużym wsparciu 
nauczyciela. 

Zachowania społeczne i interakcja  Uczeń wita się, żegna, przedstawia 
się i odpowiada na pytania stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów, 
chętnie uczestniczy w zabawach 
językowych.  

Uczeń wita się, żegna, przedstawia się 
i odpowiada na pytania stosując na 
ogół właściwe i poprawne formy 
grzecznościowe, uczestniczy w 
zabawach językowych. 

Uczeń wita się, żegna, przedstawia się i 
odpowiada na pytania stosując na ogół 
właściwe i poprawne formy 
grzecznościowe, uczestniczy w 
zabawach językowych, czasem przy 
pomocy nauczyciela.  

Uczeń wita się, żegna, przedstawia się, i 
odpowiada na pytania, uczestniczy w 
zabawach językowych przy dużym 
wsparciu nauczyciela. 

Unit 3 Clothes  



 

 

 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA4 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 
właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań z 
rozdziału Clothes nie popełniając 
błędów. 

Uczeń rozumie proste i niektóre 
bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań 
z rozdziału Clothes, czasem po 
powtórzeniu polecenia. 

Uczeń rozumie większość prostych 
poleceń nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje odpowiednie 
elementy obrazków podczas słuchanych 
nagrań z rozdziału Clothes, często po 
powtórzeniu polecenia. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań z 
rozdziału Clothes, często po powtórzeniu 
polecenia. 

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób płynny i zrozumiały 
wita się i żegna. Odpowiada na 
pytania, co robią różne osoby, jak są 
ubrane i jaka jest pora roku. Zadaje 
proste pytania oraz wykonuje 
polecenia wypowiedziane w języku 
angielskim. 

Uczeń wita się i żegna. Odpowiada na 
pytania, co robią różne osoby, jak są 
ubrane i jaka jest pora roku. Zadaje 
proste pytania i wykonuje polecenia 
wypowiedziane w języku angielskim, 
czasem po powtórzeniu polecenia.  

Uczeń wita się i żegna. Odpowiada na 
pytania, co robią różne osoby, jak są 
ubrane i jaka jest pora roku. Wykonuje 
polecenia wypowiedziane w języku 
angielskim, często po powtórzeniu 
polecenia lub przy pomocy nauczyciela.  

Uczeń wita się i żegna. Udziela 
częściowo poprawnych odpowiedzi na 
pytania, co robią różne osoby, jak są 
ubrane i jaka jest pora roku. Wykonuje 
polecenia nauczyciela w języku 
angielskim, często po powtórzeniu 
polecenia lub przy pomocy nauczyciela. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
części garderoby i pory roku i 
opisuje pogodę. Posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału 
Clothes, np. What is he/she 
wearing? He/she is wearing (a wooly 
hat). What is he/she doing? 

  

Uczeń na ogół poprawnie wskazuje i 
nazywa części garderoby i pory roku i 
opisuje pogodę. Posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału 
Clothes, np. What is he/she wearing? 
He/she is wearing (a wooly hat). What 
is he/she doing? 

 

 

Uczeń wskazuje i nazywa niektóre 
części garderoby i pory roku i opisuje 
pogodę. Posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału Clothes, np. 
What is he/she wearing? He/she is 
wearing (a wooly hat). What is he/she 
doing? przy pomocy nauczyciela.  

Uczeń wskazuje i nazywa pojedyncze 
części garderoby i pory roku i opisuje 
pogodę. Posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału Clothes, np. What 
is he/she wearing? He/she is wearing (a 
wooly hat). What is he/she doing? przy 
dużym wsparciu nauczyciela  

Czytanie Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje zapisane nazwy części 
garderoby, pór roku i opis oraz czyta 
ze zrozumieniem informacje na 
pogody i tradycyjnych strojów 
świątecznych.  

 

Uczeń na ogół rozpoznaje zapisane 
nazwy części garderoby, pór roku i 
opisy pogody oraz czyta ze 
zrozumieniem informacje na pogody i 
tradycyjnych strojów świątecznych.  

 

Uczeń rozpoznaje niektóre nazwy części 
garderoby, pór roku i opis oraz czyta ze 
zrozumieniem informacje na pogody i 
tradycyjnych strojów świątecznych przy 
pomocy nauczyciela.  

 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze nazwy 
części garderoby, pór roku i opis oraz 
czyta ze zrozumieniem informacje na 
pogody i tradycyjnych strojów 
świątecznych przy dużym wsparciu 
nauczyciela.  

 

Pisanie i uzupełnianie Uczeń bez większych problemów 
przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje obrazki przedstawiające 
pory roku, pogodę, różne czynności i 
ubrania uzupełnia zdania słowami 
na podstawie ilustracji. Potrafi 
napisać krótki poprawny opis stroju.  

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje obrazki przedstawiające 
pory roku, pogodę, różne czynności i 
ubrania uzupełnia zdania słowami na 
podstawie ilustracji. Potrafi napisać 
krótki, w większości poprawny opis 
stroju 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje obrazki przedstawiające pory 
roku, pogodę, różne czynności i ubrania 
uzupełnia zdania słowami na podstawie 
ilustracji, czasem przy pomocy 
nauczyciela. Potrafi napisać krótki 
zrozumiały opis stroju. 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje niektóre obrazki 
przedstawiające pory roku, pogodę, 
różne czynności i ubrania uzupełnia 
zdania słowami na podstawie ilustracji, 
przy dużym wsparciu nauczyciela. 

                                                           
4
 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań szczegółowych określonych w „Przedmiotowym Systemie 

Oceniania”. Ocena niedostateczna przyznawana jest w przypadku nie osiągnięcia wymagań minimalnych, określonych dla oceny dopuszczającej.  
 



 

 

 

Zachowania społeczne i interakcja  Uczeń wita się, żegna, przedstawia 
się i odpowiada na pytania stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów, 
chętnie uczestniczy w zabawach 
językowych.  

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
się i odpowiada na pytania stosując na 
ogół właściwe i poprawne formy 
grzecznościowe, uczestniczy w 
zabawach językowych. 

Uczeń wita się, żegna i przedstawia się i 
odpowiada na pytania stosując na ogół 
właściwe i poprawne formy 
grzecznościowe, uczestniczy w 
zabawach językowych, czasem przy 
pomocy nauczyciela.  

Uczeń wita się, żegna i przedstawia się, i 
odpowiada na pytania, uczestniczy w 
zabawach językowych przy dużym 
wsparciu nauczyciela. 

Unit 4 My bedroom  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA5 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 
właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań z 
rozdziału My bedroom, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste i niektóre 
bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań 
z rozdziału My bedroom, czasem po 
powtórzeniu polecenia. 

Uczeń rozumie większość prostych 
poleceń nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje odpowiednie 
elementy obrazków podczas słuchanych 
nagrań z rozdziału My bedroom, często 
po powtórzeniu polecenia. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań z 
rozdziału My bedroom, często po 
powtórzeniu polecenia. 

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób płynny i zrozumiały 
wita się i żegna. Odpowiada na 
pytania, gdzie znajdują się różne 
przedmioty i opisuje pomieszczenia. 
Zadaje proste pytania oraz wykonuje 
polecenia wypowiedziane w języku 
angielskim. 

Uczeń wita się i żegna. Odpowiada na 
pytania, gdzie znajdują się różne 
przedmioty i opisuje pomieszczenia. 
Zadaje proste pytania i wykonuje 
polecenia wypowiedziane w języku 
angielskim, czasem po powtórzeniu 
polecenia.  

Uczeń wita się i żegna. Odpowiada na 
pytania, gdzie znajdują się różne 
przedmioty i opisuje pomieszczenia. 
Wykonuje polecenia wypowiedziane w 
języku angielskim, często po 
powtórzeniu polecenia lub przy pomocy 
nauczyciela.  

Uczeń wita się i żegna. Udziela 
częściowo poprawnych odpowiedzi na 
pytania, gdzie znajdują się różne 
przedmioty i opisuje pomieszczenia. 
Wykonuje polecenia nauczyciela w 
języku angielskim, często po powtórzeniu 
polecenia lub przy pomocy nauczyciela. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
pomieszczenia i sprzęty. Posługuje 
się strukturami językowymi z 
rozdziału My bedroom, np. There’s 
(a mirror). Where’s (the lamp)? It’s 
(on the table).  

  

Uczeń na ogół poprawnie wskazuje i 
nazywa pomieszczenia i sprzęty. 
Posługuje się strukturami językowymi 
z rozdziału My bedroom, np. There’s 
(a mirror). Where’s (the lamp)? It’s (on 
the table).  

 

 

Uczeń wskazuje i nazywa niektóre 
pomieszczenia i sprzęty. Posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału My 
bedroom, np. There’s (a mirror). Where’s 
(the lamp)? It’s (on the table) przy 
pomocy nauczyciela.  

Uczeń wskazuje i nazywa pojedyncze 
pomieszczenia i sprzęty. Posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału My 
bedroom, np. There’s (a mirror). Where’s 
(the lamp)? It’s (on the table) przy dużym 
wsparciu nauczyciela  

Czytanie Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje zapisane nazwy 
pomieszczeń i sprzętów oraz czyta 
ze zrozumieniem informacje na 
temat położenia przedmiotów oraz 
domów i mieszkań w różnych 
częściach świata.  

Uczeń na ogół rozpoznaje zapisane 
nazwy pomieszczeń i sprzętów oraz 
czyta ze zrozumieniem informacje na 
temat położenia przedmiotów oraz 
domów i mieszkań w różnych 
częściach świata.  

 

Uczeń rozpoznaje niektóre nazwy 
pomieszczeń i sprzętów oraz czyta ze 
zrozumieniem informacje na temat 
położenia przedmiotów oraz domów i 
mieszkań w różnych częściach świata 
przy pomocy nauczyciela.  

 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze nazwy 
pomieszczeń i sprzętów oraz czyta ze 
zrozumieniem informacje na temat 
położenia przedmiotów oraz domów i 
mieszkań w różnych częściach świata 
przy dużym wsparciu nauczyciela.  

 

                                                           
5
 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań szczegółowych określonych w „Przedmiotowym Systemie 

Oceniania”. Ocena niedostateczna przyznawana jest w przypadku nie osiągnięcia wymagań minimalnych, określonych dla oceny dopuszczającej.  
 



 

 

 

  

Pisanie i uzupełnianie Uczeń bez większych problemów 
przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje obrazki przedstawiające 
pomieszczenia i różne obiekty w 
tych pomieszczeniach i uzupełnia 
zdania słowami na podstawie 
ilustracji. Potrafi napisać krótki, 
poprawny opis pomieszczenia. 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje obrazki przedstawiające 
pomieszczenia i różne obiekty w tych 
pomieszczeniach i uzupełnia zdania 
słowami na podstawie ilustracji. Potrafi 
napisać krótki, w większości poprawny 
opis pomieszczenia. 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje obrazki przedstawiające 
pomieszczenia i różne obiekty w tych 
pomieszczeniach i uzupełnia zdania 
słowami na podstawie ilustracji, czasem 
przy pomocy nauczyciela. Potrafi 
napisać krótki, zrozumiały opis 
pomieszczenia. 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje niektóre obrazki 
przedstawiające pomieszczenia i różne 
obiekty w tych pomieszczeniach i 
uzupełnia zdania podanymi słowami na 
podstawie ilustracji, przy dużym wsparciu 
nauczyciela. 

Zachowania społeczne i interakcja  Uczeń wita się, żegna, przedstawia 
się i odpowiada na pytania stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów, 
chętnie uczestniczy w zabawach 
językowych.  

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
się i odpowiada na pytania stosując na 
ogół właściwe i poprawne formy 
grzecznościowe, uczestniczy w 
zabawach językowych. 

Uczeń wita się, żegna i przedstawia się i 
odpowiada na pytania stosując na ogół 
właściwe i poprawne formy 
grzecznościowe, uczestniczy w 
zabawach językowych, czasem przy 
pomocy nauczyciela.  

Uczeń wita się, żegna i przedstawia się, i 
odpowiada na pytania, uczestniczy w 
zabawach językowych przy dużym 
wsparciu nauczyciela. 

Unit 5 Wild Animals  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA6 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 
właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań z 
rozdziału Wild animals, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste i niektóre 
bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań 
z rozdziału Wild animals, czasem po 
powtórzeniu polecenia. 

Uczeń rozumie większość prostych 
poleceń nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje odpowiednie 
elementy obrazków podczas słuchanych 
nagrań z rozdziału Wild animals, często 
po powtórzeniu polecenia. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań z 
rozdziału Wild animals, często po 
powtórzeniu polecenia. 

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób płynny i zrozumiały 
wita się i żegna. Opisuje wygląd i 
zachowanie zwierząt i odpowiada na 
pytania dotyczące zwierząt. 
Wykonuje polecenia wypowiedziane 
w języku angielskim. 

Uczeń wita się i żegna. Opisuje 
wygląd i zachowanie zwierząt i 
odpowiada na pytania dotyczące 
zwierząt. Wykonuje polecenia 
wypowiedziane w języku angielskim, 
czasem po powtórzeniu polecenia.  

Uczeń wita się i żegna. Opisuje wygląd i 
zachowanie zwierząt i odpowiada na 
pytania dotyczące zwierząt. Wykonuje 
polecenia wypowiedziane w języku 
angielskim, często po powtórzeniu 
polecenia lub przy pomocy nauczyciela.  

Uczeń wita się i żegna. Udziela 
częściowo poprawnych odpowiedzi na 
pytania, o wygląd i zachowanie zwierząt. 
Zadaje pytania i wykonuje polecenia 
nauczyciela w języku angielskim, często 
po powtórzeniu polecenia lub przy 
pomocy nauczyciela. 

                                                           
6
 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań szczegółowych określonych w „Przedmiotowym Systemie 

Oceniania”. Ocena niedostateczna przyznawana jest w przypadku nie osiągnięcia wymagań minimalnych, określonych dla oceny dopuszczającej.  
 



 

 

 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
zwierzęta i części ich ciała. 
Posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału Wild 
animals, np. Has it got wings? Yes, it 
has. No, it hasn’t.  

Uczeń na ogół poprawnie wskazuje i 
nazywa zwierzęta i części ich ciała. 
Posługuje się strukturami językowymi 
z rozdziału Wild animals, np. Has it got 
wings? Yes, it has. No, it hasn’t.  

 

Uczeń wskazuje i nazywa niektóre 
zwierzęta i części ich ciała. Posługuje 
się strukturami językowymi z rozdziału 
Wild animals, np. Has it got wings? Yes, 
it has. No, it hasn’t przy pomocy 
nauczyciela.  

Uczeń wskazuje i nazywa pojedyncze 
zwierzęta i części ich ciała. Posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału Wild 
animals, np. Has it got wings? Yes, it has. 
No, it hasn’t. przy dużym wsparciu 
nauczyciela  

Czytanie Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje zapisane nazwy zwierząt 
i opisy ich zachowań oraz czyta ze 
zrozumieniem informacje na temat 
ssaków i zwierząt żyjących w 
ogrodach zoologicznych. 

  

Uczeń na ogół rozpoznaje zapisane 
nazwy zwierząt i opisy ich zachowań 
oraz czyta ze zrozumieniem 
informacje na temat ssaków i zwierząt 
żyjących w ogrodach zoologicznych. 

 

Uczeń rozpoznaje niektóre nazwy 
zwierząt i opisy ich zachowań oraz czyta 
ze zrozumieniem informacje na temat 
ssaków i zwierząt żyjących w ogrodach 
zoologicznych przy pomocy nauczyciela.  

 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze nazwy 
zwierząt i opisy ich zachowań oraz czyta 
ze zrozumieniem informacje na temat 
ssaków i zwierząt żyjących w ogrodach 
zoologicznych przy dużym wsparciu 
nauczyciela.  

 

Pisanie i uzupełnianie Uczeń bez większych problemów 
przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje obrazki przedstawiające 
zwierzęta i ich zachowania i 
uzupełnia zdania słowami na 
podstawie ilustracji. Potrafi napisać 
krótki poprawny opis zwierzęcia.  

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje obrazki przedstawiające 
zwierzęta i ich zachowania i uzupełnia 
zdania słowami na podstawie ilustracji. 
Potrafi napisać krótki w większości 
poprawny opis zwierzęcia 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje obrazki przedstawiające 
zwierzęta i ich zachowania i uzupełnia 
zdania słowami na podstawie ilustracji, 
czasem przy pomocy nauczyciela. 
Potrafi napisać krótki zrozumiały opis 
zwierzęcia 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje niektóre obrazki 
przedstawiające zwierzęta i ich 
zachowania i uzupełnia zdania słowami 
na podstawie ilustracji, przy dużym 
wsparciu nauczyciela. 

Zachowania społeczne i interakcja  Uczeń wita się, żegna, przedstawia 
się i odpowiada na pytania stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów, 
chętnie uczestniczy w zabawach 
językowych.  

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
się i odpowiada na pytania stosując na 
ogół właściwe i poprawne formy 
grzecznościowe, uczestniczy w 
zabawach językowych. 

Uczeń wita się, żegna i przedstawia się i 
odpowiada na pytania stosując na ogół 
właściwe i poprawne formy 
grzecznościowe, uczestniczy w 
zabawach językowych, czasem przy 
pomocy nauczyciela.  

Uczeń wita się, żegna i przedstawia się, i 
odpowiada na pytania, uczestniczy w 
zabawach językowych przy dużym 
wsparciu nauczyciela. 

Unit 6 Camping 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA7 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 
właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań z 
rozdziału Camping nie popełniając 
błędów. 

Uczeń rozumie proste i niektóre 
bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań 
z rozdziału Camping, czasem po 
powtórzeniu polecenia. 

Uczeń rozumie większość prostych 
poleceń nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje odpowiednie 
elementy obrazków podczas słuchanych 
nagrań z rozdziału Camping, często po 
powtórzeniu polecenia. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań z 
rozdziału Camping, często po 
powtórzeniu polecenia. 

                                                           
7
 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań szczegółowych określonych w „Przedmiotowym Systemie 

Oceniania”. Ocena niedostateczna przyznawana jest w przypadku nie osiągnięcia wymagań minimalnych, określonych dla oceny dopuszczającej.  
 



 

 

 

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób płynny i zrozumiały 
wita się i żegna. Mówi o ulubionych i 
nielubianych produktach 
spożywczych i odpowiada na 
pytania dotyczące posiłków. Zadaje 
pytania i wykonuje polecenia 
wypowiedziane w języku angielskim. 

Uczeń wita się i żegna. Mówi o 
ulubionych i nielubianych produktach 
spożywczych i odpowiada na pytania 
dotyczące posiłków. Zadaje pytania i 
wykonuje polecenia wypowiedziane w 
języku angielskim, czasem po 
powtórzeniu polecenia.  

Uczeń wita się i żegna. Mówi o 
ulubionych i nielubianych produktach 
spożywczych i odpowiada na pytania 
dotyczące posiłków. Zadaje pytania i 
wykonuje polecenia wypowiedziane w 
języku angielskim, często po 
powtórzeniu polecenia lub przy pomocy 
nauczyciela.  

Uczeń wita się i żegna. Tworzy 
częściowo poprawne wypowiedzi o 
ulubionych i nielubianych produktach 
spożywczych i odpowiada na pytania 
dotyczące posiłków. Zadaje pytania i 
wykonuje polecenia nauczyciela w języku 
angielskim, często po powtórzeniu 
polecenia lub przy pomocy nauczyciela. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
produkty spożywcze i posiłki. 
Posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału Camping, 
np. Do you like (pasta)? Do you 
have (pasta) for (dinner)?Yes, I do. 
No I don’t. 

  

Uczeń na ogół poprawnie wskazuje i 
nazywa produkty spożywcze i posiłki. 
Posługuje się strukturami językowymi 
z rozdziału Camping, np. Do you like 
(pasta)? Do you have (pasta) for 
(dinner)?Yes, I do. No I don’t. 

.  

 

Uczeń wskazuje i nazywa niektóre 
produkty spożywcze i posiłki. Posługuje 
się strukturami językowymi z rozdziału 
Camping, np. Do you like (pasta)? Do 
you have (pasta) for (dinner)?Yes, I do. 
No I don’t. przy pomocy nauczyciela.  

Uczeń wskazuje i nazywa pojedyncze 
produkty spożywcze i posiłki. Posługuje 
się strukturami językowymi z rozdziału 
Camping, np. Do you like (pasta)? Do 
you have (pasta) for (dinner)?Yes, I do. 
No I don’t. przy dużym wsparciu 
nauczyciela  

Czytanie Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje zapisane nazwy 
posiłków i produktów spożywczych 
oraz czyta ze zrozumieniem 
informacje na posiłków i produkcji 
mąki. 

  

Uczeń na ogół rozpoznaje zapisane 
nazwy posiłków i produktów 
spożywczych oraz czyta ze 
zrozumieniem informacje na posiłków i 
produkcji mąki. 

 

Uczeń rozpoznaje niektóre nazwy 
posiłków i produktów spożywczych oraz 
czyta ze zrozumieniem informacje na 
posiłków i produkcji mąki przy pomocy 
nauczyciela.  

 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze nazwy 
posiłków i produktów spożywczych oraz 
czyta ze zrozumieniem informacje na 
posiłków i produkcji mąki przy dużym 
wsparciu nauczyciela.  

 

Pisanie i uzupełnianie Uczeń bez większych problemów 
przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje obrazki przedstawiające 
posiłki i ich skład i uzupełnia zdania 
słowami na podstawie ilustracji. 
Potrafi napisać krótki poprawny tekst 
na temat swoich upodobań 
kulinarnych.  

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje obrazki przedstawiające 
posiłki i ich skład i uzupełnia zdania 
słowami na podstawie ilustracji. Potrafi 
napisać krótki, w większości poprawny 
tekst na temat swoich upodobań 
kulinarnych. 

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje obrazki przedstawiające 
posiłki i ich skład i uzupełnia zdania 
słowami na podstawie ilustracji, czasem 
przy pomocy nauczyciela. Potrafi 
napisać krótki zrozumiały tekst na temat 
swoich upodobań kulinarnych.  

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania, 
podpisuje niektóre obrazki 
przedstawiające posiłki i ich skład i 
uzupełnia zdania słowami na podstawie 
ilustracji, przy dużym wsparciu 
nauczyciela. 

Zachowania społeczne i interakcja  Uczeń wita się, żegna, przedstawia 
się i odpowiada na pytania stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów, 
chętnie uczestniczy w zabawach 
językowych.  

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
się i odpowiada na pytania stosując na 
ogół właściwe i poprawne formy 
grzecznościowe, uczestniczy w 
zabawach językowych. 

Uczeń wita się, żegna i przedstawia się i 
odpowiada na pytania stosując na ogół 
właściwe i poprawne formy 
grzecznościowe, uczestniczy w 
zabawach językowych, czasem przy 
pomocy nauczyciela.  

Uczeń wita się, żegna i przedstawia się, i 
odpowiada na pytania, uczestniczy w 
zabawach językowych przy dużym 
wsparciu nauczyciela. 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGA Ń EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJWYCH I 
EDUKACYJNYCH ORAZ MO ŻLIWO ŚCI PSYCHOLOGICZNYCH 

 

 

          Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną 

Symptomy trudności: 

A. 

• niedokładne, ograniczone, niepełne i nieadekwatne wrażenia, spostrzeżenia i wyobrażenia; 
• słabo rozwinięty proces analizy i syntezy w postrzeganiu otaczającego świata. Ograniczona umiejętność różnicowania barw, spostrzegania 

odrębnych elementów oraz traktowania ich całościowo (szczególne trudności w analizowaniu kształtu oraz materiału, z jakiego wykonany jest 
przedmiot); 

• ograniczona pojemność pamięci, utrudnione zapamiętywanie, szybkie zapominanie, niedokładne odtwarzanie, a także przewaga pamięci 
mechanicznej nad logiczną (występują przypadki dobrej pamięci fotograficznej). 

B. 

• skłonność do mechanicznego przyswajania wiedzy; 
• uczenie się bez zrozumienia, w wolnym tempie; 
• krótko i słaba koncentracja się na treściach trudnych do zrozumienia; 
• mniejsza podzielność i ograniczony zakres uwagi; 
• uwaga dowolna, dobrze skoncentrowana na materiale konkretnym; 

C. 

• myślenie ma charakter myślenia konkretno - wyobrażeniowego i sytuacyjnego; 
• częste zaburzenie rozwoju mowy (np. wady artykulacyjne: seplenienie, i.in.); 



 

 

 

• mały zasób słownictwa ( bogatsze jest słownictwo bierne niż czynne); 
• trudności z wypowiadaniem myśli I formułowaniem wypowiedzi; 

D. 

• zburzenia w procesach emocjonalno - motywacyjnych odgrywających istotną rolę w przystosowaniu się dziecka do środowiska i w regulacji jego 
stosunków z otoczeniem: 

o niedorozwój uczuć wyższych, 
o niestałość emocjonalna, niepokój, agresywność, impulsywność, skłonności autystyczne, 
o zmienność w uczuciach i nastrojach - stan emocji szybko się zmienia i przekształca w inne nastroje, niekiedy krańcowo odmienne (radość - 

głośny śmiech, złość - krzyki, tupanie nogami itp.), 
o wśród emocji negatywnych najczęściej występuje gniew i lęk; 

• niedostateczne umiejętności w zakresie: 
o uogólniania i abstrahowania - dobre rozpoznawanie poszczególnych elementy przedmiotów, lecz niedostrzeganie związków i układów 

złożonych. Kojarzenie na podstawie podobieństwa lub związku przyczynowego, 
o opisów konkretnych - słowa ubogie w treść, zwykle nieadekwatne; 

• słaby krytycyzm; 
• ograniczona zdolność do samokontroli; 
• ubóstwo wnioskowania; 
• trudności zapamiętywania; 
• mała samodzielność myślenia; 
• zwolnione tempo pracy; 
• prymitywność sądów; 
• małe zainteresowanie aktywnością poznawczą i intelektualną; 
• nieprawidłowe kontakty z bliskimi osobami; 

E. 

• problem z wczuwaniem się w sytuację drugiej osoby. Rzadkie uwzględnianie w swoich zachowaniach potrzeb i życzeń innych ludzi; 
• niekiedy nieumiejętność zrozumienia cech osobowości, motywów działania, odczytywania tego, co inna osoba myśli i czuje; 
• dokonywanie charakterystyki innych osób z perspektywy własnego dobra; 



 

 

 

F. 

• zaburzona zdolność właściwego odczytywania sytuacji społecznych, relacji, jakie zachodzą między ludźmi; 
• wskutek zubożenia słownictwa oraz nieprawidłowości rozwojowych mowy, utrudnione komunikowanie się z otoczeniem - dziecko nie może 

przekazać wszystkiego, co czuje, myśli i spostrzega, stąd problem z umiejętnością rozwiązywania problemów społecznych; 
• rzadkie przewidywanie skutków swoich działań; 
• preferowanie prośby jako sposobu rozwiązywania różnych zadań życiowych. 

Wśród uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim możemy zauważyć zarówno dzieci zrównoważone, jak i charakteryzujące się 
wzmożoną pobudliwością. Społecznie aktywne, towarzyskie, łatwo nawiązujące kontakty z innymi, umiejące dbać o swoje sprawy i zaspokajanie swoje 
potrzeby, jak i społecznie bierne, unikające interakcji społecznych, mające trudności w zaspokajaniu swoich potrzeb. 
W związku z deficytami w sferze poznawczej nie pozwalającymi na adekwatną samoocenę dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim 
spostrzegają siebie zazwyczaj pozytywnie pod każdym względem i bardzo wysoko oceniają swoje możliwości. 
 

Wskazówki do pracy z uczniem: 

• postrzeganie konkretnego ucznia bez presji wymogów programowych, z założeniem, że obowiązująca jest podstawa programowa, a nie - często 
bardzo ambitne - wybrane przez nauczycieli programy nauczania; 

• zredukowanie do niezbędnego minimum tematyki o wysokim stopniu abstrakcji; 
• nauczanie oparte na konkretach, ciągłe odwoływanie się do doświadczenia dziecka - stosowanie metod poglądowych; 

o umożliwianie korzystania z różnorodnych pomocy dydaktycznych (plakaty, plansze, kalkulator, liczmany), 
o wykorzystywanie zasobów multimedialnych, ułatwiających skupienie uwagi, 
o jak najczęstsze korzystanie z modeli, konkretów, okazów, liczmanów, przedmiotów możliwych do bezpośredniego poznania, w drugiej 

kolejności ze słowa mówionego, zaś najrzadziej z tekstu do przeczytania, 
o przedstawianie zagadnień na konkretnych przykładach odwołujących się do wydarzeń bliskich dziecku podczas omawiania treści o 

charakterze abstrakcyjnym, wymagających logicznego myślenia; 
• stosowanie przystępnych instrukcji wykonania zadania - obrazkowej, obrazkowo - słownej, multimedialnej; 
• troska o przystępność języka: instrukcje krótkie, jednoznaczne i zrozumiałe, zwięzłe i precyzyjne komunikaty słowne; 
• dokładne instruowanie wstępne, ciągłe dostarczanie wskazówek w trakcie pracy, stosowanie powtórzeń, ograniczanie instrukcji słownych na rzecz 

słowno-pokazowych, ciągła kontrola działań ucznia; 



 

 

 

• ciągłe upewnianie się, czy uczeń rozumie treść zadania; 
• stosowanie metod i oddziaływań na ucznia, które spowodują jego rzeczywiste zainteresowanie zadaniem, np. przygotowanie krótkich tekstów do 

czytania (z wyraźnym oznaczeniem najważniejszych fragmentów) lub treści zadań matematycznych wykorzystujących hobby lub fascynacje 
dziecka; 

• tworzenie map myśli jako sposób notowania treści lekcji; 
• opracowanie zindywidualizowanych materiałów pozwalających uczniowi na wielostronne przyswajanie treści edukacyjnych w sposób interesujący 

i dostosowany do jego preferencji; 
• ułatwianie dziecku wykonanie zadania i opanowanie danej umiejętności poprzez dzielenie jej na etapy; 
• rozwijanie strategii pamięciowych ucznia oraz kompensowanie braków w tym zakresie (np. nauka tworzenia notatek obrazkowych 

przedstawiających sekwencje niezbędnych kroków do rozwiązania zadania, określających elementy pracy, którą należy przygotować); 
• wykorzystywanie umownych znaków porządkujących pracę na lekcji, np. kolorowe karteczki, symbole (piktogramy), a także możliwe do 

wykorzystania symboliczne rysunki z systemów zastępczej komunikacji; 
• włączanie ucznia do prac na terenie klasy, szkoły - zwłaszcza takich, w których może osiągać sukcesy, jak np. pełnienie różnych dyżurów, 

wykonywanie prac porządkowych, prace ogrodnicze, prowadzenie hodowli i inne; 
• umożliwianie pracy w małych grupach, korzystania ze wsparcia i kompetencji kolegów; 
• stosowanie zasady stopniowania trudności - rozpoczynanie od rzeczy prostych; 
• praca dydaktyczna, polegająca przede wszystkim na nauczaniu czynnościowym, opartym na działaniu ucznia, jego aktywności, zaangażowaniu, 

przeżywaniu, odkrywaniu i poznawaniu; 
• większy nacisk na ćwiczenia w mówieniu mające zastosowanie w sytuacjach dnia codziennego niż na ćwiczenia w pisaniu; 
• niezależnie od etapu kształcenia i poziomu abstrakcji matematycznej wykonywanie czynności konkretnych, wyobrażonych i abstrakcyjnych; 
• w odniesieniu do uczniów w młodszym wieku szkolnym położenie dużego nacisku na dostarczanie im jak największej ilości doświadczeń z 

zakresu manipulowania przedmiotami, porównywania, przeliczania konkretów, orientacji w przestrzeni w celu ułatwienia nabywania umiejętności 
matematycznych; 

• ukazywanie związku między wiedzą nabywaną podczas zajęć, a jej praktycznym wykorzystywaniem w różnych sytuacjach życia codziennego; 
• stwarzanie sytuacji pozwalających na systematyczne powtarzanie opanowanych umiejętności; 
• wydłużenie czasu pracy lub skracanie zadań do niezbędnych elementów; 
• przygotowywanie dla ucznia sprawdzianów o niższym stopniu trudności, akcentujących umiejętności praktyczne; 
• zindywidualizowanie sposobu i kryteriów oceniania ucznia; 
• zwracanie głównej uwagi na postęp, a nie wyłącznie efekty; 
• branie pod uwagę możliwości ucznia, jego ograniczeń, zainteresowań, właściwego dla niego tempa pracy; 



 

 

 

• wzmacnianie u ucznia poczucia własnej wartości w czasie zajęć w grupie i indywidualnych rozmów. 

 

          Uczeń słabosłyszący 

Symptomy trudności: 

• dziecko sprawia wrażenie nie uważającego lub śniącego na jawie, może nie słyszeć instrukcji nauczyciela; 
• jest niechętne angażowaniu się w działania klasowe, obawia się porażki, ponieważ ma kłopoty z rozumieniem; 
• może reagować niewłaściwie w sytuacjach zabawowych (nie rozumie zasad gry lub intencji innych osób) 
• reaguje nietypowo na ustne instrukcje; 
• może mieć zaburzenia mowy, mały zasób słów i pojęć; 
• słabo czyta; 
• często myli głoski dźwięczne i bezdźwięczne, nie różnicuje głosek z trzech szeregów s-z-c-dz, sz-ż-cz-dż, ś-ź-ć-dź (np. zamiast "z" dziecko może 

napisać każdą inną literę s,ż,sz); 
• zamienia i gubi litery, pomija cząstki wyrazów, myli końcówki - co powoduje zmianę treści znaczenia wyrazów, czasem pisze bezsensowne zlepki 

liter - w przypadku niezrozumienia ich znaczenia; 
• duże trudności sprawia dziecku poprawna pisownia, opanowanie gramatyki, składni i ćwiczenia stylistyczne; 
• nie jest on w stanie samodzielnie czytać i zrozumieć treści obszernych lektur szkolnych. 

Wskazówki do pracy z uczniem: 

• zapewnić dobre oświetlenie klasy oraz miejsce dla dziecka w pierwszej ławce w rzędzie od okna. Uczeń będąc blisko nauczyciela (od 0,5 do 1.5 
m), którego twarz jest dobrze oświetlona, może słuchać jego wypowiedzi i jednocześnie odczytywać mowę z ust. Należy też, umożliwi ć dziecku 
odwracanie się w kierunku innych kolegów odpowiadających na lekcji co ułatwi lepsze zrozumienie ich wypowiedzi; 

• nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu dziecka zwrócony twarzą w jego stronę - nie powinien chodzić po klasie, czy być 
odwrócony twarzą do tablicy, to utrudnia dziecku odczytywanie mowy z jego ust; 

• należy mówić do dziecka wyraźnie używając normalnego głosu i intonacji, unikać gwałtownych ruchów głową czy nadmiernej gestykulacji; 



 

 

 

• trzeba zadbać o spokój i ciszę w klasie, eliminować zbędny hałas m.in. zamykać okna przy ruchliwej ulicy, unikać szeleszczenia kartkami papieru, 
szurania krzesłami, to utrudnia dziecku rozumienie poleceń nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów, powoduje też większe zmęczenie. Takie 
zakłócenia stanowią również problem dla uczniów z aparatami słuchowymi, ponieważ są wzmacniane przez aparat; 

• nauczyciel winien upewnić się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez dziecko niedosłyszące. W przypadku 
trudności zapewnić mu dodatkowe wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie, używając prostego, znanego dziecku słownictwa. Można też 
wskazać jak to polecenie wykonuje jego kolega siedzący w ławce; 

• dziecko z wadą słuchu ma trudności z równoczesnym wykonywaniem kilku czynności w tym samym czasie, nie jest w stanie słuchać nauczyciela - 
co wymaga obserwacji jego twarzy - jednocześnie otworzyć książkę na odpowiedniej stronie i odnaleźć wskazane ćwiczenie. Często więc nie 
nadąża za tempem pracy pozostałych uczniów w klasie; 

• dziecko niedosłyszące powinno siedzieć w ławce ze zdolnym uczniem, zrównoważonym emocjonalnie, który chętnie dodatkowo będzie pomagał 
mu np. szybciej otworzy książkę, wskaże ćwiczenie, pozwoli przepisać notatkę z zeszytu itp.; 

• w czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy (m.in. zapisanie nowego tematu, nowych i ważniejszych słów, 
dat na lekcji historii itp.); 

• można przygotować uczniowi z niedosłuchem plan pracy na piśmie opisujący zagadnienia poruszane w wykładzie lub poprosić innych uczniów w 
klasie, aby robili notatki z kopią i udostępniali je koledze; 

• konieczne jest aktywizowanie dziecka do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, podtrzymywanie jego odpowiedzi przez dopowiadanie 
pojedynczych słów, umowne gesty, mimiką twarzy; 

• nauczyciel podczas lekcji powinien często zwracać się do dziecka niesłyszącego, zadawać pytania – ale nie dlatego, aby oceniać jego wypowiedzi, 
ale by zmobilizować go do lepszej koncentracji uwagi i ułatwić mu lepsze zrozumienie tematu; 

• z uwagi na wolne tempo czytania, dziecko potrzebuje więcej czasu na przeczytanie całej książki, dlatego z pomocą rodziców czyta całą lekturę lub 
tylko wskazany rozdział. Dla ułatwienia zrozumienia treści nauczyciel może podać pytania pomocnicze, na które dziecko powinno przygotować 
odpowiedzi – czytając wcześniej lekturę; 

• dziecko czytając lekturę, krótkie opowiadanie – może założyć swój słowniczek niezrozumiałych zwrotów; 
• pisanie ze słuchu jest najtrudniejszą formą pisania, a szczególnie dla dziecka z zaburzonym słuchem i nieprawidłową wymową, dlatego też należy 

stosować ćwiczenia w pisaniu ze słuchu tylko wyrazów lub zdań, wcześniej z dzieckiem utrwalonych, w oparciu o znane mu słownictwo. Jeżeli 
pisanie ze słuchu sprawia dziecku niedosłyszącemu duże trudności można je zastąpić inną formą ćwiczeń w pisaniu. 
Mogą to być ćwiczenia polegające na: 

• układaniu zdania z podanej rozsypanki wyrazowej do treści obrazka; 
• przepisywaniu zdań z uzupełnieniem "luk" odpowiednimi wyrazami; 



 

 

 

• porządkowaniu loteryjki gramatyczno - ortograficznej z utrwaleniem znanych zasad pisowni i zwrotów gramatycznych - dobieraniem 
odpowiednich wyrazów, uwzględniając ich rodzaj, osobę, liczbę; 

• przy ocenie prac pisemnych dziecka nie należy uwzględniać błędów wynikających z niedosłuchu, one nie powinny obniżyć ogólnej oceny pracy. 
Błędy mogą stanowić dla nauczyciela podstawę, do podjęcia z dzieckiem dalszej pracy samokształceniowej i korekcyjnej oraz ukierunkowania 
rodziców do dalszej pracy w domu. Błędy w pisowni należy oceniać opisowo, udzielając dziecku wskazówek do sposobu ich poprawienia; 

• uczeń niedosłyszący jest w stanie opanować konieczne i podstawowe wiadomości zawarte w programie nauczania ale wymaga to od niego 
znacznie więcej czasu i wkładu pracy, w porównaniu z uczniem słyszącym. Przy ocenie osiągnięć ucznia z wadą słuchu należy szczególnie 
doceniać własną aktywność i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, obowiązkowość, 
dokładność). 

 

          Uczeń słabowidzący 

Symptomy trudności: 

• niechęć do pracy wzrokowej, drażliwość; 
• skrócony czas koncentracji uwagi, męczliwość; 
• problemy z wychwytywaniem i dostrzeganiem istotnych bodźców wzrokowych; 
• zaburzona orientacja i wyobraźnia przestrzenna; 
• brak trwałej pamięci wzrokowej; 
• zaburzone postrzeganie relacji przestrzeni i głębi; 
• mylenie liter o podobnych kształtach; 
• mylenie wyrazów o podobnej strukturze; 
• przestawianie liter; 
• nieprawidłowa technika czytania; 
• brak rozumienia tekstu w całości; 
• wolniejsze tempo czytania związane z problemami w spostrzeganiu całego wyrazu, zdania; 
• problemy z rozumieniem tekstu (konieczność koncentracji na postrzeganiu kształtu poszczególnych liter); 
• możliwe trudności w pisaniu z uwagi na obniżoną sprawność spostrzegania i zakłóconą koordynację wzrokowo - ruchową; 
• możliwe popełnianie wielu błędów: przestawianie, mylenie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne, złe rozplanowanie stron w zeszycie; 



 

 

 

• problemy z czytaniem obszernych tekstów, działań matematycznych, map; 
• problemy z właściwym postrzeganiem i zapamiętywaniem figur geometrycznych; 
• trudności w nawiązywaniu kontaktów, nieśmiałość, zaniżona samoocena. 

Wskazówki do pracy z uczniem: 

• właściwe umiejscowienie dziecka w klasie: 
• zapobiegające odblaskowi pojawiającemu się w pobliżu okna, 
• zapewniające właściwe oświetlenie oraz widoczność, 
• umożliwiające dogodny dostęp do tablicy (możliwość łatwego podejścia, gdy uczeń nie rozpoznaje pisma ze swojego miejsca); 

• ograniczanie wszelkich błyszczących powierzchni o niepożądanym odblasku; 
• unikanie podczas zapisów na tablicy innych kolorów kredy niż biały i żółty; 
• zachęcanie ucznia do korzystania z przyborów pisarskich o ciemnej, równomiernej kresce; 
• zezwalanie na odpisywanie od sąsiada z ławki podczas przepisywania tekstu; 
• udostępnianie tekstów (np. testów sprawdzających wiedzę) w wersji powiększonej; 
• podawanie modeli i przedmiotów do obejrzenia z bliska; 
• zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka związaną ze zużywaniem większej energii na patrzenie i interpretację informacji uzyskanych 

drogą wzrokową (wydłużanie czasu na wykonanie określonych zadań); 
• umożliwienie dziecku korzystania z kaset z nagraniami lektur szkolnych; 
• w geometrii, technice, wprowadzanie uproszczonych konstrukcji z ograniczoną do koniecznych liczbą linii pomocniczych; 
• umożliwienie uczniowi wykonywania konstrukcji geometrycznych na kartkach większego formatu; 
• dodatkowe omawianie i objaśnianie zadań z treścią, którym dla lepszego zrozumienia towarzyszą odpowiednie rysunki czy ilustracje; 
• korzystanie z map o mniejszej ilości szczegółów; 
• przy demonstracji map, plansz i tablic z rysunkami, diagramami, schematami i tabelami zwracanie uwagi na ich czytelność, tzn. czy są one 

odpowiedniej wielkości, narysowane odpowiedniej grubości liniami, z odpowiednim kontrastem barwnym i kontrastem w stosunku do tła; 
• ograniczenie wymagań w zakresie kaligraficznym; 
• częste zadawanie pytania- "co widzisz?", w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego trafności doznań wzrokowych; 
• słowne objaśnianie wszystkiego co ma zrobić uczeń, aby w pełni mógł uczestniczyć w zajęciach. 

 



 

 

 

Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna 

Symptomy trudności: 

• trudności z prawidłową wymową; 
• trudności w zapamiętywaniu i/lub odtwarzaniu treści, słówek, zdań; 
• trudności w swobodnym wypowiadaniu się na określony temat; 
• trudności w poprawnym czytaniu i pisaniu; 
• problemy z gramatyką. 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

• zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania; 
• pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie; 
• odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany; 
• wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczyć do kilku krótkich, prostych zdań. 

 

Uczeń ze specyficznymi problemami w uczeniu się 

Symptomy trudności: 

• trudności z zapamiętaniem słówek, struktur gramatycznych; 
• problemy z budowaniem wypowiedzi ustnych; 
• trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego lub nagranego na taśmę; 
• problemy z odróżnianiem słów podobnie brzmiących; 
• błędy w pisaniu- trudności z odróżnianiem wyrazów podobnych- gubienie drobnych elementów graficznych, opuszczanie i przestawianie liter; 
• trudności z poprawnym pisaniem, pomimo dobrych wypowiedzi ustnych; 
• kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej; 



 

 

 

• gubienie drobnych elementów graficznych, opuszczanie i przestawianie liter; 
• trudności z poprawnym pisaniem, pomimo dobrych wypowiedzi ustnych; 
• kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej. 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

• dawać łatwiejsze zadania; 
• nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie się i przypomnienie słówek, zwrotów; 
• dawać więcej czasu na opanowanie określonego zestawu słówek; 
• w fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet wypowiadać je przesadnie poprawnie; 
• można pozwolić na korzystanie z dyktafonu podczas lekcji; 
• nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z 

nowym wyrazem; 
• w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażanie wyrazu, literowanie, pisanie palcem na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter; 
• przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika; 
• w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci graficznej wykresów, tabeli, rysunków; 
• podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka 

obcego; 
• prowadzić rozmówki na tematy dotyczące uczniów; 
• dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne; 
• liberalnie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma; 
• oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, kłaść większy nacisk na wypowiedzi ustne. 

 

Kamila Żurawska 

 

 


