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Po klasie drugiej szkoły podstawowej uczeń: 

Rozumienie ze słuchu 

- wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku 

- reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty i wyrazy 

- rozumie sens bajek i historyjek (przy pomocy obrazków i gestów) 

- rozumie wypowiedzi kolegów w klasie oraz nagrania na płytach CD 

- potrafi wyróżnić najważniejsze informacje z tekstu słuchanego 

Mówienie 

- potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem 

- potrafi naśladować wymowę angielską 

- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami 

- umie nazwać i krótko opisać np. zwierzęta, ludzi i przedmioty 

- używa wybranych zwrotów i wyrażeń do komunikacji w klasie 

Czytanie 

- czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka z fonetyczną 

- rozumie powtarzane często polecenia pisemne 

- śledzi tekst czytany przez nauczyciela i potrafi wskazać na przeczytany wyraz 

- czyta głośno proste zdania znane z interakcji w klasie lub często powracających tekstów 

mówionych 

Pisanie 

- przepisuje pojedyncze wyrazy i zdania z tablicy 

- wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru 

Słownictwo 

- rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach i historyjkach, choć nie wszystkie potrafi użyć 

- zna podstawowe słownictwo (potrafi powiedzieć) dotyczące własnej osoby, części ciała, 

członków rodziny, pomieszczeń w domu, dni tygodnia, miesięcy, zwierząt, owoców, 

przyborów szkolnych, liczebniki 1-20, kolory, proste zwroty grzecznościowe, zadaje pytania 

 

Sposób oceniania 

W klasie drugiej obowiązuje ocena opisowa ale uczniowie będą dostawać oceny cząstkowe. 

Praca na lekcji i zadania domowe będą oceniane „na buźki”  ☺ – jeżeli uczeń uzbiera 

dziesięć uśmiechniętych otrzyma ocenę 6, jeśli dostanie smutną buźkę to znaczy, że nie 

odrobił zadania, nie uzupełnił ćwiczeń. 

Z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów uczeń będzie otrzymywał oceny od 1 do 6.  Zadania 

domowe będą zapisywane w zeszycie lub zaznaczane w ćwiczeniach. Zachowanie na lekcji 

będzie nagradzane naklejką lub pieczątką ☺. 

 

Na lekcjach języka angielskiego będziemy odgrywać krótkie dialogi, śpiewać piosenki, 

recytować wierszyki, wycinać karty do gry, rysować, kolorować obrazki, pisać i czytać 

krótkie zdania. Nagrania piosenek i wierszyków można ściągnąć z Internetu. 

Na lekcjach potrzebne będą: podręcznik, ćwiczenia, zeszyt w linię lub w kratkę, ołówek, 

kredki, klej i nożyczki. Podręcznik, ćwiczenia oraz zeszyt powinny być podpisane w 

widocznym miejscu (j.ang, imię, nazwisko i klasa). 

 


