
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 temat technologii, pogody, klimatu i  zjawisk 
pogodowych 

 
Październik: technologia, pogoda i klęski żywiołowe, czasy teraźniejszy, czasy przeszłe 

 

Zakres materiału 

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

podręcznik i ćwiczenia 
Korzystanie z podstawowych urządzeń 
technicznych i technologii informacyjno-
komunik. Uzależnienie od technologii – 
dobre i złe strony 
Słownictwo z zakresu technologii  i urządzeń 
eletronicznych 

Pisanie i czytanie 
Temat pracy pisemnej: Do smartphones make You 
smarter? 

Pogoda i klęski  żywiołowe - słownictwo Listening:  
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listeni
ng-skills-practice/weather-forecast  
 

Past Simple – regular and irregular verbs to 
talk about the past. Czas Past Simple z 
czasownikami 
regularnymi i nieregularnymi do opisu 
wydarzeń z przeszłości. 

 

Find out about life in a cold country – 
reading. Dowiedz się o życiu w zimnym 
kraju – odbiór tekstów czytanych. 

Inny temat o pogodzie/ klęskach żywiołowych np. 
stąd:  
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-
break/graded-reading,  
 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-
now/read-uk   

Past Simple and Past Continuous; 
Podróżowanie, pogoda 

http://www.penguin.com/books/browse/1243/level-
3?filter=  - lektury, które mogą być uzupełnieniem 
kursu dla uczniów zdolnych i chętnych 

In the wild – listening; Critisising – 
speaking. W dziczy – odbiór tekstów 
słuchanych; krytykowanie – wypowiedzi 
ustne. 
Konflikty i problemy, wycieczki, krajobraz – 
Past Simple do  opisywania przeszłych 
sytuacji * 

Prezentacja podróży – własnej lub filmowej/ 
książkowej  

English in use – adverbs and indefinite 
pronouns** 
Użycie przysłówków i zaimków 
nieokreślonych -  Formy spędzania czasu, 
pogoda 

Dobry materiał: 	  http://www.smart-
jokes.org/everybody-somebody-anybody-and-
nobody.html  

Powtórzenie- test: prezent Simple, prezent 
continuous, past Simple, past continuous, 
adverbs, pronouns, wildlife, daily routines, 
opisywanie przeszłych zdarzeń, katastrof 
naturalnych 

Dostępne testy online: 	  https://www.examenglish.com/  



*     

 
 
** Indefinite  pronouns  do  not  refer  to  a  specific  person,  place,  or  thing.  In  English,  there  is  a  particular  group  of  indefinite  pronouns  formed  with  a  quantifier  
or  distributive  preceeded  by  any,  some,  every  and  no.  

     Person   Place   Thing  

All   everyone  
everybody  

everywhere   everything  

Part  (positive)   someone  
somebody  

somewhere   something  

Part  (negative)   anyone  
anybody  

anywhere   anything  

None   no  one  
nobody  

nowhere   nothing  

 
 
 
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 testowe: 

	  



	  



	  

	  

	  


