
 

 Wymagania edukacyjne  

 Przedmiot: język angielski  

 Typ szkoły: szkoła podstawowa  

 Klasa: I szkoły podstawowej  

 Program nauczania: Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka  

 angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej wg podręcznika: Tiger 1, autorów: Carol Read 

 Mark Ormelod, Magdaleny Kondro 

 Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: lic. Faustyna Borowicz 

 

Wiadomości i Umiejętności dotyczą następujących zagadnień: proste polecenia w klasie -  

reagowanie, obiekty z otoczenia dziecka, zwroty: What is your name? My name is...., kolory,  

liczby 1-10, pytanie o wiek: How old are you? I'm....., owoce i warzywa, przybory szkolne,  

zwroty grzecznościowe: thank you, please, I'm sorry, czynności dnia codziennego, wyrażanie  

zgody i prośby, wyposażenie klasy szkolnej, części ciała, czynnosci związane z zmysłami,  

zabawy z kręgu kultury krajów anglojęzycznych, święta krajów anglojęzycznych, członkowie  

rodziny, emocje, zawody, produkty spożywcze, elementy zastawy stołowej, zwierzęta dzikie i  

domowe, typy pogody, nazwy zabawek, przyimki związane z miejscem: in, on, under,  

przymiotniki: fast, slow, old, new, easy, difficult, pytania i polecenia dotyczące ubrań. 

 

 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:  

 Do sprawdzania wiedzy, umiejętności, oraz postępów edukacyjnych ucznia stosuje się  

takie narzędzia jak; obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – udział ucznia  

w zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, prace projektowe, wypowiedzi ustne, prace  

domowe. 

 Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace wglądowi. 

 Każdą pracę można poprawić do dwóch tygodni. 

 Testy oraz ich zakres będą zapowiedane z co najmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 

 O terminach oraz zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. 

 Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze, oraz brak  

zadania domowego jeden raz w semestrze.  

 Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości 

wynikającej z długotrwałej nieobecności w szkole w ramach zajęć wyrównawczych.  

Termin nadrobienia zaległości podlega indywidualnym ustaleniom.  

 Uczniowie powinni przynosić na każdą lekcję; podpisany podręcznik i zeszyt ćwiczeń, 

zeszyt w linię lub kratkę, a także podpisaną teczkę, gdzie będą przechowywać swoje 

prace. 




