
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie 

WYMAGANIA NA OCENĘ OPISOWĄ – ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ 
dla uczniów klas  trzecich w roku szkolnym 2020/2021 

Zakres ewaluacji POZIOM NISKI POZIOM ŚREDNI POZIOM WYSOKI 
Rozumienie poleceń 
nauczyciela 

Uczeń bardzo słabo lub 
w ogóle nie rozumie 
prostych poleceń lub 
pytań nauczyciela, 
wymaga tłumaczenia 
na język polski 

Uczeń na ogół rozumie 
polecenia lub proste 
pytania nauczyciela, 
potrafi na nie 
zareagować po 
powtórzeniu 

Uczeń dobrze lub 
bardzo dobrze rozumie 
polecenia i pytania 
nauczyciela, bez 
konieczności 
powtarzania. 

Pamięciowe 
opanowanie 
słownictwa 

Uczeń popełnia liczne 
błedy w wymawianiu i 
rozumieniu poznanego 
słownictwa lub wcale 
nie potrafi 
zidentyfikować  
znaczenia słowa 

Uczeń popełnia błędy 
wymowie, ma problem 
z opanowaniem 
niektórych nowo 
poznanych słów, jednak 
słowa długo utrwalane 
jest w stanie zrozumieć 
i powiedzieć 

Uczeń bezbłędnie 
wymawia i rozpoznaje 
słowa poznane na 
lekcji, mogą zdarzyć się 
sporadyczne błędy w 
wymowie 

Opanowanie 
konstrukcji zdaniowych 

Uczeń bardzo słabo lub 
wcale nie rozpoznaje 
sensu oraz funkcji 
danej struktury. 

Uczeń rozumie 
znaczenie oraz funkcję 
konstrukcji zdaniowej, 
ale nie potrafi 
samodzielnie jej 
zastosować lub robi to 
nieprawidłowo. 

Uczeń potrafi zarówno 
zrozumieć sens i 
funkcję danej struktury, 
jak również zastosować 
ją prawidłowo we 
właściwym kontekście. 

Pamięciowe 
opanowanie 
wierszyków, piosenek i 
podstawowych 
zwrotów 

Z trudem opanowuje 
poznany wierszyk lub 
piosenkę, popełnia 
liczne błedy lub nie jest 
w stanie powtórzyć 
poznanych tekstów 

Dobrze opanowuje 
pamięciowo wierszyki i 
teksty piosenek, 
zdarzają się jednak 
błędy w wymowie lub 
zapominane są 
fragmenty tekstów 

Bardzo dobrze 
opanowuje 
pamięciowo 
poznawane teksty, 
potrafi je bezbłędnie 
powtórzyć. 

Kojarzenie słowa 
pisanego z jego 
znaczeniem 

Uczeń bardzo słabo lub 
wcale nie jest w stanie 
skojarzyć zapisu 
graficznego ze 
znaczeniem słów 
poznawanych i 
utrwalanych na lekcji. 

Uczeń na ogół dobrze 
kojarzy zapis wyrazu z 
jego znaczeniem, 
zdarzają się 
sporadyczne błędy. 

Uczeń bardzo dobrze i 
bezbłędnie jest w 
stanie dopasować zapis 
graficzny wyrazu z jego 
znaczeniem. 

Rozumienie sensu 
usłyszanych historyjek 

Uczeń ma duży 
problem z rozumieniem 
historyjek 
odtwarzanych w czasie 
zajęć, nie rozumie 
nawet ogólnego sensu 
mimo kilkakrotnego 
odtworzenia lub 
odczytania 

Uczeń ma niewielkie 
problemy z 
rozumieniem sensu 
usłyszanych historyjek.  
Po wysłuchaniu 
nagrania jest w stanie 
wyłonić najważniejsze 
elementy 

Uczeń bardzo dobrze 
wyłapuje ogólny sens 
usłyszanych historyjek 
już po jednokrotnym 
wysłuchaniu. 
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Zapisywanie poznanych 
słów i prostych zdań 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie zapisać 
wyrazów lub zdań z 
danego rozdziału, 
zawsze wymaga 
pomocy  

Uczeń na ogół potrafi 
zapisać nowe wyrazy i 
proste zdaniapo 
kilkakrotnym 
przećwiczeniu tej 
umiejętności 

Uczeń bardzo dobrze i 
bezbłędnie potrafi 
zapisać słowa i proste 
zdaniaz danego 
rozdziału.  

 
 
 
Zakres tematów w klasie 3. 
 
1. Miesiące 
2. Dni tygodnia 
3. Alfabet 
4. Czynności wykonywane w bibliotece 
5. Dzikie zwierzęta i ich pożywienie 
6. Sporty i akcesoria sportowe 
7. Dinozaury/części ciała/przymiotniki 
opisujące rozmiar 
8. Jedzenie 
9. Układ słoneczny 
10. Opis dnia/ słownictwo opisujące 
czynności 
11. Określanie godziny i pory dnia 
12. Elementy krajobrazu 
13. Określanie położenia przedmiotów 

 
Zakres struktur i umiejętności: 
 
1. Zastosowanie czasu present continuous 
2. Zastosowanie czasu present simple/ 
opisywanie upodobań 
3. Struktura z czasownikiem CAN – 
opisywanie umiejętności 
4. Określanie stanu posiadania: czasownik 
HAVE 
5. Składanie propozycji i reagowanie na nie 
6.. Wyrażanie próśb. Can I have…? 
7.Struktura THERE IS/THERE ARE 
8. Przyimki opisujące relacje przestrzenne 
 
 

 
 
Zapraszam rodziców na stronę Macmillan Staffroom, do strefy rodzica. Są tam piosenki, 
nagrania, warto poćwiczyć z dzieckiem. 
 
Przygotowanie do lekcji, odrabianie zadań domowych nie jest uwzględnione w wymaganiach 
edukacyjnych z przedmiotu. Jest to jedno z kryterium oceny zachowania. Proszę, by rodzice 
klasy 2 zadbali o to, by dzieci miały zawsze zeszyt przedmiotowy ( 16 kartek ), zeszyt ćwiczeń, 
podręcznik zostaje w szkole. Bardzo proszę o zaopatrzenie dzieci w teczki tekturowe, do 
których będą chowały karty pracy, rysunki i projekty. 
 
 
 

                                                                         Karolina Raczyńska-Mróz 


