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ZAKRES MATERIAŁU klasa I 
 

ZAKRES TEMATYCZNY: wymagania śródroczne:  
Powitanie i pożegnanie 
Przedstawianie się  
Proste polecenia 

Liczebniki 1 – 10 
Nazwy kolorów 

Przybory szkolne i czasowniki: draw, write, colour, read 

Zabawki i przymiotniki: small, big, new, old, long, short 
Części ciała i nazwy zmysłów  
Święta: Halloween/ Christmas 

wymagania końcoworoczne: 
Nazwy dzikich zwierząt i umiejętności 

Jedzenie 
Rodzina i przymiotniki: noisy, shy, clever, friendly, funny  
Święta: Easter/ Mother’s Day/ Father’s Day 

 

MATERIAŁ LEKSYKALNO - GRAMATYCZNY: wymagania śródroczne:  
Rozumie zdania twierdzące z zaimkiem wskazującym i czasownikiem to be w 
formie 3. os. lp. (is): This is Colin. 
Rozumie pytania typu Yes/No: Is it sunny / fun? 
Rozumie pytanie szczegółowe: How many ...? i udziela odpowiedzi, używając liczebników w zakresie 
1-10.  
Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem to be: What’s this? Who’s this?,  
Rozumie pytania o miejsce położenia (Where’s the mouse?) i udziela na nie odpowiedzi: Here! 
Rozumie pytania o imię: What’s your name? i wiek: How old are you?. Potrafi powiedzieć, jak ma 
na imię i ile ma lat.  
Rozumie tryb rozkazujący i polecenia oraz próbuje sam je wydawać. 
Zadaje kolegom pytania na temat koloru ich przyboru szkolnego, np.: What colour is your pen?  
Rozumie i tworzy zdania twierdzące w czasie Present simple w 1. os. l. poj., z czasownikami: colour, draw, 
read,  
write. want , wash, brush np.: I read at school. 
Zadaje kolegom pytania na temat koloru przedmiotów: What colour is your/ a pen?  
Opisuje przedmioty za pomocą przymiotników: big, small, old, new, long, short; łączy przymiotniki ze 

sobą  
dodając kolory, np.: small, old, red bike.  
Stosuje zwrot grzecznościowy: Can I have …? w rzeczywistych sytuacjach klasowych. 
Bezbłędnie stosuje przyimek with w połączeniu z nazwami zmysłów.  
Rozumie pytania szczegółowe How many …? z czasownikiem have got w 3. os. l. poj. w czasie 
Present simple. W odpowiedzi buduje zdanie: I have got …  
Pamięta o nadaniu rzeczownikom formy liczby mnogiej. 
Spontanicznie stosuje zwroty grzecznościowe: Hello …! Please, help me.  
wymagania końcoworoczne: 
Tworzy zdania z czasownikiem to be w czasie Present simple: Here’s the zebra / mouse / parrot.  
Z pomoca nauczyciela formułuje proste zdania oznajmujące w czasie Present continuous: The giraffe 
is eating. 
The lion is coming.  
Stosuje czasownik modalny can w formie twierdzącej i przeczącej, budując proste zdania na 
temat siebie i kolegów: I can run. Piotrek can’t fly.  
Wspierany przez nauczyciela, zadaje pytanie o upodobania w czasie Present simple. Do you like .. 
? Wyraża swoje upodobania dotyczące jedzenia It’s / They’re delicious.  
Samodzielnie tworzy zdania w czasie Present simple określające przynależność produktu 
żywnościowego do właściwej grupy spożywczej, A carrot is a vegetable.  
Buduje zdania twierdzące w 1. os. l. poj. w czasie Present simple z użyciem czasownika have got: 
I’ve got long hair. Samodzielnie opisuje swój wygląd. 



Buduje bezbłędnie zdania twierdzące w 3. os. l. poj. w czasie Present simple z użyciem czasownika 
have got:  
He’s got blue eyes. 
Samodzielnie opisuje wygląd swój, innych osób oraz zwierząt.  
Buduje zdania twierdzące w 3. os. l. poj. w czasie Present simple z użyciem czasownika to be: He’s 
clever.  
Opisuje cechy swojego charakteru oraz innych osób.  
Rozumie i samodzielnie buduje zdania twierdzące w czasie Present simple z want … i Let’s …, 

 

 
ZAKRES MATERIAŁU klasa II 
 

ZAKRES TEMATYCZNY: wymagania śródroczne:  
Przedstawianie się 
Dni tygodnia  
Nazwy ubrań 
Nazwy pór roku i pogody 

Liczebniki 1 – 20 

Części ciała 
Nazwy zwierząt  
Pomieszczenia i  przedmioty w domu 

Słownictwo związane z 
- Bożym Narodzeniem, 

- stroje karnawałowe, 
 

wymagania końcoworoczne: 

Części ciała  
Dolegliwości i nazwy uczuć 
Nazwy potraw i upodobania 

Nazwy posiłków 

Nazwy miejskich atrakcji 
Nazwy czynności  
Środki transportu 

Słownictwo związane z 
- Walentynkami, 

- Wielkanocą 
 

MATERIAŁ LEKSYKALNO - GRAMATYCZNY wymagania śródroczne: 
Wita się i żegna za pomocą wyrażeń: Hello / Goodbye. 
Rozumie pytanie o samopoczucie How are you? i udziela na nie odpowiedzi: I’m fine, thanks.  
Rozumie pytanie o położenie przedmiotów: Where’s the … (pencil case)? i wskazuje 
położenie,  
mówiąc: It’s here!  
Rozumie znaczenie zaimka pytajnego what w pytaniach z czasownikiem be: What’s your 
name? What can you see?  
Uzupełnia zdania w czasie present simple z czasownikiem like właściwymi nazwami dni 
tygodnia (I like Saturday.) 
Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem to be: What’s this? 
Who’s this?,  
jeśli pytania są poparte pomocniczymi gestami.  
Rozumie tryb rozkazujący i polecenia.  
Rozumie i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania oznajmujące w czasie present 
continuous z czasownikiem to be w 3. os. lp.: I’m wearing a (blue) T-shirt.  
Rozumie i tworzy zdania twierdzące i przeczące w czasie Present simple w 1. os. l. poj., 
np.: I like winter, I don’t like autumn. 
Zna liczebniki główne w zakresie 1-10.  



Rozumie pytania szczegółowe How many …? z czasownikiem have got w 3. os. l. poj. w 
czasie Present simple.  
Udziela odpowiedzi, podając właściwy liczebnik. 
Rozumie zdania twierdzące w czasie Present simple w 1. os. l. poj.: I wash … / I brush …  
Rozumie zdania oznajmujące i pytające z konstrukcją be going to i z pomocą nauczyciela 
potrafi je zbudować: Where are you going?, I’m going to get a (boat).  
Rozumie i tworzy pytania i odpowiedzi w czasie Present simple, np.: Do you like puppies?, 
Yes, I do./ No, I don’t.  
Rozpoznaje czasownik modalny can, stosuje go w pytaniu Can I come with you?  
Rozumie pytanie szczegółowe z konstrukcją there is/ there are: Where’s the box? i 
udziela na nie odpowiedzi, potrzebując czasem pomoc nauczyciela  
Rozumie i tworzy pytania i odpowiedzi z konstrukcją there is/ there are, np.: Is there a 
ball in the bedroom?, Yes, there is./ No, there isn’t.  
Rozumie zdania twierdzące w czasie Present simple w 1. os. l. poj., np.: I live in a flat. 
Z pomocą nauczyciela buduje zdania pytające w czasie Present simple, np.: Is number 1 (a 
bell)?  
I udziela odpowiedzi: Yes, it is., No, it isn’t.  
Rozumie pytanie szczegółowe: How many ...? i udziela odpowiedzi.  
Z pomocą nauczyciela buduje zdania oznajmujące w czasie Present simple, np.: I 
want to be a (monster).  
Rozumie znaczenie pytania z czasownikiem can: What Carnival costumes can you see?, 
jeśli pytanie jest poparte pomocniczymi gestami i zazwyczaj udziela poprawnej odpowiedzi.  

wymagania końcoworoczne:  
Rozumie, w jaki sposób użyć czasu present simple do poinformowania o swojej dolegliwości: 
I’ve got a (back) ache., My (finger) hurts.  
Rozumie, w jaki sposób użyć czasu present simple wraz z czasownikiem to be do 
opisania swojego samopoczucia, np.: I’m tired.  
Rozumie i z niewielką pomocą nauczyciela odpowiada na pytanie ogólne w 
czasie Present simple: Do you like…?  
Rozumie znaczenie pytania z czasownikiem can: Can I have some …, please?  
Rozumie zdania twierdzące w czasie Present simple w 1. os. l. poj., np.: I eat eggs for 
breakfast.  
Rozumie pytania z konstrukcją there is/ there are: Is there a (funfair) in town? i 
udziela na nie odpowiedzi, potrzebując czasem pomoc nauczyciela.  
Rozumie i odpowiada na pytanie ogólne w czasie Present simple: Do you want to go…?  
Rozumie i tworzy zdania z czasownikiem can: I can swim., I can’t ride a bike.  
Rozumie i stosuje zdania twierdzące w czasie Present simple w 1. os. l. poj., np.: I ride a 
bike in the park.  
Rozumie zdania oznajmujące z konstrukcją there is/ there isn’t: There’s a (coach).,There isn’t 
a (plane).  
Rozumie konstrukcję typu: Let’s …, stosuje ją z pomocą nauczyciela.  
Z pomocą nauczyciela buduje zdania oznajmujące w czasie Present simple, potrzebne do 
złożeniażyczeń walentynkowych.  
Rozumie znaczenie pytania z czasownikiem can: What St Valentine’s Day symbols can you 
see?, jeśli pytanie jest poparte pomocniczymi gestami i zazwyczaj udziela poprawnej 
odpowiedzi.  
Rozumie znaczenie pytania z czasownikiem can: What Easter animals and symbols can you 
see?, jeśli pytanie jest poparte pomocniczymi gestami i zazwyczaj udziela poprawnej 
odpowiedzi. 

 
 
 
 

ZAKRES MATERIAŁU klasa III 
 

ZAKRES TEMATYCZNY: wymagania śródroczne:  
Przedstawianie się  



Alfabet 

Liczebniki 1 – 100 
Nazwy dzikich zwierząt i nazwy środowiska życia tych zwierząt 
Nazwy części ciała zwierząt i ich cechy  
Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie 

Nazwy sposobów wykonywania czynności 

Nazwy symboli związanych z Bożym Narodzeniem 
 

wymagania końcoworoczne: 
Nazwy czynności codziennych  
Nazwy zawodów 
Podawanie godzin – pełne i połówki 

Nazwy rodzajów sklepów i produktów  
Nazwy budynków miejskich 

Nazwy czynności wykonywanych podczas wakacji 
Nazwy miejsc wakacyjnych  
Wyrażenia określające samopoczucie 
Nazwy elementów bagażu  
Nazwy składników naleśników i czynności do ich wykonania – słownictwo związane z 
Dniem Naleśnika 

Nazwy symboli związanych z Wielkanocą 
Nazwy zwyczajów związanych z Prima Aprilis 

 

MATERIAŁ LEKSYKALNO - GRAMATYCZNY wymagania śródroczne: 

Wita się i żegna za pomocą wyrażeń: Hello / Goodbye.  
Rozumie zastosowanie wyrażeń: It’s good to see you again. /You too., w 
odniesieniu do bohaterów kursu, kolegów i stosuje je.  
Rozumie pytanie o literowanie wyrazów: How do you spell …? i 
literuje poznane nazwy.  
Rozumie i tworzy pytania i odpowiedzi z konstrukcją there is/ there are, np.: 
Is there a dragonfly?, Yes, there is./ No, there isn’t.  
Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem to be: 
What’s this? Who’s this?.  
Rozumie tryb rozkazujący i polecenia.  

Posługuje się liczebnikami w zakresie 10-100, dokonuje prostych obliczeń. 
Rozumie i poprawnie tworzy zdania oznajmujące w czasie present simple z 
czasownikami eat i live w 2. os. l.mn.: (Cheetahs) eat/don’t eat (vegetables), 
(Sharks) live in the (sea). 

 

Zadaje pytania i odpowiada na pytania typu: Do (gorillas) eat/ don’t eat 
(vegetables)?, 
używając zwrotów: Yes, they do. / No, they don’t. 
Tworzy zdania oznajmujące w czasie present simple z czasownikiem have got w 1. 
os. l.poj.:  
I’ve got/ have’t got (claws). 



Zadaje pytania i odpowiada na pytania typu: Have you got (teeth)?, używając 
zwrotów: 
Yes, I have. / No, I haven’t.  
Opisuje, jakie części ciała mają zwierzęta używając czasu present simple z 
czasownikami have got w 3. os. l.poj.: It’s got/ hasn’t got (short legs).  
Tworzy zdania oznajmujące z czasownikiem can: I/ He/She can/ can’t (play the 
guitar) w celu określenia jakie umiejętności posiada oraz jakie umiejętności posiadają 
inne osoby.  
Zadaje pytania i odpowiada na pytania typu: Can you (dance)?, używając 
zwrotów: Yes, I can. / No, I can’t. 
Buduje zdania w czasie present simple informując, jak ma na imię, ile ma lat i gdzie 
mieszka. 

 

wymagania końcoworoczne: 

Określa godziny wykonywania czynności (pełne i połówki).  
Tworzy zdania oznajmujące w czasie present simple, informując o tym, jakie 
czynności dnia codziennego wykonuje, o której godzinie: I (have breakfast) at 
(eight) o’clock.  
Zadaje pytania o to, która jest godzina (What time is it?) i udziela na nie odpowiedzi 
(It’s (half past eleven).).  
Zadaje pytania o godzinę wykonywania czynności, typu: What time do you (have 
breakfast)? i udziela na nie odpowiedzi.  
Tworzy zdania oznajmujące w czasie present simple z czasownikiem be w 3. os. 
l.poj.: My (aunt) is a vet.  
Tworzy zdania oznajmujące w liczbie pojedynczej i mnogiej z konstrukcją there is/ 
there are, np.: There’s a (bakery)., There are (three clothes shops).  
Tworzy zdania przeczące w liczbie pojedynczej i mnogiej z konstrukcją there is/ there 
are, np.:  
There’s a (bakery)., There are (three clothes shops). There isn’t a (train station). 
There aren’t any (hotels). 
Tworzy zdania w 1. osobie l.poj. czasu present continuous, informujące o tym, 
jakiego sklepu 
w danej chwili szuka: I’m looking for a (supermarket). 
Rozumie wyrażenia określające samopoczuciem i je stosuje: I miss my friends., I’m 
bored., I’m 
tired. oraz zaskoczenie: What a surprise!  
Tworzy zdania oznajmujące w liczbie pojedynczej i mnogiej w czasie present 
continuous, informując o tym, jakie czynności osoby wykonują w tym momencie: 
I’m/ He’s/ She’s/ We’re/ You’re/ They’re (having a picnic).  
Odpowiada na pytanie: What are you doing? 
Określa położenie przedmiotów używając przyimków: in, on, under.  
Buduje zdania oznajmujące w czasie Present simple, potrzebne do złożenia 
życzeń wielkanocnych.  
Buduje zdania w czasie present simple i ocenia żarty primaaprilisowe: It’s 
funny./ It’s not funny. 


