
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3, rok szkolny 2018/2019 

 

Nauczyciel: Bożena Łazarska 

Podręcznik i ćwiczenia dla klasy III pt.”Young Treetops3”, wyd. Oxford University Press  

 

Rozumienie ze słuchu: 

Uczeń: 

-rozumie i wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela w języku angielskim; 

-słucha i rozpoznaje nazwy obiektów w najbliższym otoczeniu, nazwy sprzętów w klasie, 

członków rodziny, postaci ze świata baśni, produktów spożywczych, zwierząt,  ulubionych 

przedmiotów, posiłków, wybranych państw, miast, gier i zabaw, liczebników, miesięcy i dni 

tygodnia; 

-rozumie wypowiedzi kolegów w klasie i nagrania prezentowane na lekcjach; 

-potrafi wyróżnić najważniejsze informacje z tekstu słuchanego. 

Mówienie 

Uczeń: 

-przedstawia się 

-potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem; 

-opanowuje pamięciowo i powtarza wierszyki i piosenki; 

-samodzielnie zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; 

-umie nazwać i krótko opisać bohaterów historyjki i wybrane przedmioty; 

-używa wybranych zwrotów do komunikacji w klasie; stosuje zwroty grzecznościowe 

-odgrywa prosty dialog. 

Pisanie 

Uczeń: 

-przepisuje pojedyncze wyrazy i zdania z tablicy; 

-wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru; 

-pisze prosty, krótki tekst na podstawie podanego wzoru; 

-samodzielnie pisze krótki i prosty tekst. 

Słownictwo 

Uczeń: 

-rozpoznaje i rozumie słówka w bajkach i historyjkach; 

-zna podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby, członków rodziny, miejsca 

zamieszkania, szkoły, popularnych zawodów, zwierząt, części ciała, produktów spożywczych, 

liczb, miesięcy, dni tygodnia, zabawek, gier, obiektów w najbliższym otoczeniu, hobby, czasu 

wolnego, sportu, świata baśni i wyobraźni, swojego kraju, świąt i tradycji. 

Czytanie 

Uczeń: 

-czyta pojedyncze wyrazy; 

-rozumie powtarzane często polecenia pisemne; 

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

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

mówionych 

-czyta prosty, krótki tekst. 

W trakcie trwania roku szkolnego uczeń otrzymuje punkty od 1 do 6 za pracę na lekcji, 

znajomość słownictwa, piosenek i rymowanek, umiejętność posługiwania się prostymi 

zdaniami w typowych sytuacjach, prace domowe, prace projektowe, testy pisane po 

zakończeniu każdego rozdziału. 

Na półrocze i koniec roku uczeń otrzymuje ocenę opisową dostarczającą informacji o 

postępach w nauce. 



 


