
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 siebie, swojej rodziny, swoich zainteresowań, 
swojego rozkładu dnia 

 
Wrzesień: przypomnienie wiadomośći – placement test, Present Simple- daily routines – mój dzień, 
moje hobby, zwyczaje mojej rodziny, przysłówsi  częstotliwości, Present Continuous, opis wyglądu – 
ubrania i cechy zewnętrzne 

Zakres materiału 

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

podręcznik i ćwiczenia 
Placement test - powtórzenie Dobre testy: 	  

http://www.pearsonlongman.com/ae/emac/newsletters/
Penguin_Readers_Placement_Tests.pdf 
Dla tego  poziomu: testy 2a i 2b 

Przedstawianie się, moje hobby, mój dzień Mówienie o sobie 
Czas Present Simple – opisywanie form 
czasu wolnego, konstrukcja 'There is/are' z 
'some' i 'any', zaimki dzierżawcze i 
dopełniacz saksoński (Gregory’s car) 
 
członkowie rodziny, formy spędzania czasu 
wolnego, zainteresowania, pomieszczenia i 
wyposażenie domu 

bezpłatne źródła internetowe: 	  
https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-
present-1 
 
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/gram
mar-exercise-simple-present.php   
 
 

Przysłówki częstotliwości: always, 
sometimes, often, rarely, seldom, hardy ever, 
etery day/ month/ year/ Monday 
 
Zawody i związane z nimi czynności, 
czynności życia codziennego 

Gra: losowanie przysłówka częstotliwości i uładanie 
zdania z tym wyrazem, następna osoba powtarza 
czynność, ale musi powtórzyć poprzednie zdanie – 
ćwiczenie pamięci 
 

Present Continuous https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpre-
prepro  

Porównanie present simple i continuous, 
Ubrania i dodatki, uczucia i emocje 

Mówienie: układanie zdań z uzupełnieniem po 
spójniku (but, and, because, so) Usually I wear red 
socks but today I’m wearing a pair of black, because I 
couldn’t find them anywhere. Spójnik zadaje 
konkurent lub losuje uczeń – np. kostką 

Kraje anglojęzyczne – zwyczaje, tradycje, 
opisy państw 

Prezentacja wybranego państwa – podstawowe 
informacje o geografii, historii, ustroju, 
społeczeństwie, zwyczajach 

Styl życia – wprowadzenie słownictwa. 
Używanie czasów teraźniejszych; 
Korzystanie z podstawowych urządzeń 
technicznych i technologii  
informacyjno-komunikacyjnych, 
state verbs (believe, love, hate,like) 
 

 

Korzystanie z podstawowych urządzeń 
techn. i technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

Reading – podręcznik lub inny tekst nt gadgetów np.  
http://busyteacher.org/classroom_activities-
vocabulary/modern_technologies/gadgets-worksheets/  
- dobra storna; żeby ściągnąć materiały NIE trzeba się 
logować! 



 
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:	  

	  

	  



	  


