
Wymagania	  na	  podstawie	  Podstawy	  programowej	  kształcenia	  ogólnego	  	  dla	  szkoły	  
podstawowej	  –	  język	  obcy	  oraz	  polecanego	  podręcznika	  „English	  class	  B1”,	  wyd.	  Pearson	  
Cele z podstawy programowej: rozumienie tekstów pisanych, tworzenie krótkich wypowiedzi na 
wybrane tematy, uczestniczenie w rozmowie na tematy: festiwale i tradycje narodowe, powtórzenie 

 
Grudzień, styczeń: kultura krajów anglojęzycznych, festiwale i tradycje, prezentacje, powtórzenie 
pierwszego semestru, sport: dyscypliny, obiekty sportowe, wydarzenia, zawody, wyrażanie 
przyszłości, proponowanie i zapraszanie 

Zakres materiału 

Propozycje realizacji oprócz podręcznika – uwaga: 
na tym poziomie nauczania lekcje bez podręcznika 
będą trudne do przeprowadzenia, sugeruję zakupić 

podręcznik i ćwiczenia 
Formy spędzania czasu wolnego, wydarzenia i 
uroczystości w różnych  krajach 
The British Holidays: 

•   Halloween 
•   St. Valentine’s day 
•   Guy Fawkes Day  
•   All Fool’s Day 
•   Hogmanay  
•   St. Patrick’s Day 
•   St. George’s Day  
•   Bank Holidays 
•   The Queen´s Official Birthday  

American holidays: 
•   Martin Luther King’s Day  
•   The Presidents’ Day  
•   Labor Day  
•   Independence Day  
•   Columbus Day  
•   Thanksgiving  
•   Washington’s birthday  
•   Memorial Day 

 

Opis wybranych festiwali  i tradycji: Dzień Świętego  
Mikołaja w Polsce, inne trzy wybrane święta, 
Historia charakterystycznych świąt w krajach 
anglojęzycznych  
 
Prezentacja wybranych świąt, dyskusja 

adverbs of manner - użycie przysłówków 
sposobu. 

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-
grammar/adverbials/adverbs-manner  
 

Lekcja kulturowa – Święta 
Bożonarodzeniowe – tradycje różnych 
krajów anglojęzycznych, historia 
kultywowanych zwyczajów 

https://www.fluentu.com/blog/english/english-
christmas-traditions/  

New Year’s Eve – nowy rok na świecie  
Sport – słownictwo: nazwy dyscyplin, 
sprzętu sportowego, miejsc uprawiania 
sportów, imprezy sportowe 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-
vocabulary/vocabulary-exercises/sporting-events  
 
https://www.esolcourses.com/content/topics/sport/foot
ball/fans/brazilian-superfan-lesson-activities.html  
 
https://www.esolcourses.com/content/topics/sport/trac
k-and-field/athletics-word-search.html  
 
https://www.esolcourses.com/vocabulary/english-
word-definitions-and-stories/marathon.html  
 
http://www.e-angielski.com/files/sports_map.jpg  



 
Polecane	  strony	  www:	  http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-‐intermediate	  	  -‐	  
może	  być	  trochę	  trudne,	  ale	  do	  zrobienia,	  zwłaszcza	  dla	  uczniów,	  którzy	  uczą	  się	  języka	  3	  lata	  lub	  
więcej	  	  
	  
Przykładowe	  zadania:	  
	  

	  
	  

	  

Wyrażanie przyszłości: future Simple, going 
to, present continuous for the future 

https://www.e-grammar.org/download/will-going-to-
present-continuous-exercise-1.pdf  
 
https://www.e-grammar.org/download/will-going-to-
present-continuous-exercise-2.pdf  
 
https://www.e-grammar.org/download/will-going-to-
present-continuous-exercise-3.pdf  
 
https://www.e-grammar.org/download/will-going-to-
present-continuous-exercise-4.pdf  
 
https://www.e-grammar.org/download/will-going-to-
present-continuous-exercise-5.pdf  
 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-
grammar/verbs/talking-about-future  

Powtórzenie wiadomości z pierwszego 
semestru 

 



	  

	  



	  

	  


