
Umiejętności, które powinien nabyć uczeń w klasie III z j. angielskiego 

Uczeń po I i II klasie powinien: 

• znać słowa poznane w Sparks  1 i 2 (przybory szkolne, ubrania, jedzenie, zabawki i sprzęty, kolory, części 

ciała, części domu, rodzina, czynności) 

• używać zwrotów poznanych w Sparks 1 i2 (dotyczących ilości, ulubionego jedzenia, ubrania, posiadanych 

przedmiotów, wieku) 

• reagować na proste polecenia w j. angielskim 

 

Kończąc klasę III uczeń powinien: 

UNIT I (Animals): 

• nazywać zwierzęta oraz  zapisywać ich nazwy 

• nazywać  i poprawnie zapisywać nazwy części ciała 

• znać nazwy kolorów i prawidłowo je zapisywać 

• znać czasowniki: pływać, skakać, chodzić, wspinać się, biegać, patrzeć 

• redagować krótkie wypowiedzi pisemne na temat wyglądu zwierząt 

• poprawnie zapytać kogoś o jego ulubione zwierzę oraz udzielić na to pytanie odpowiedzi 

 

UNIT II (Our house) 

• nazywać  pomieszczenia  i znajdujące się w nich meble oraz zapisać ich nazwy 

• opisywać położenie przedmiotów względem mebli, używając przyimków :  in, on, under, behind oraz konstrukcji 

There is/ There are… 

• odczytywać oraz zapisywać liczebniki w zakresie 1-20 

• pytać,  gdzie znajduje się dana rzecz, używając konstrukcji : Where’s…?, Is there a….?- oraz udzielać na te 

pytania odpowiedzi 

 

Unit III ( In the park) 

• nazywać pory roku i charakteryzować pogodę  

• używać czasowników w czasie Present Continuous, opisując co dzieje się w momencie mówienia 

•  opowiadać o swoich ulubionych zajęciach oraz pisać krótkie wypowiedzi o własnym hobby 

Unit IV  (Shopping) 

• znać nazwy rodzajów sklepów, a także je zapisać 

• nazywać  i zapisywać liczebniki w zakresie 1 do 100 

• rozpoznawać kwoty w funtach 

•  wyrażać chęć kupienia przedmiotów i artykułów spożywczych 

• zadawać pytania o ceny produktów i udzielać na nie odpowiedzi 

Unit V  (Meal times) 

• nazywać  i zapisywać  nazwy produktów spożywczych  

• znać nazwy posiłków i je zapisać 

• wypowiadać się na temat upodobań żywieniowych ( I like/ I don’t  like, she likes/she doesn’t like) 

• określać pełne godziny  

• znać nazwy dni tygodnia  

Unit VI (Hobby) 

• znać nazwy różnych hobby i je zapisać 

• wypowiedzieć się na temat swoich ulubionych zajęć oraz napisać kilka zadań na ten temat  

• w kilku zdaniach przedstawić, co robią jego przyjaciele, używając czasu Present Simple 
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