
Wymagania	  na	  podstawie	  Podstawy	  programowej	  kształcenia	  ogólnego	  	  dla	  szkoły	  
podstawowej	  –	  język	  obcy	  oraz	  polecanego	  podręcznika	  „New	  Matura	  Success	  Intermediate”*	  	  
Cele z podstawy programowej: rozumienie tekstów pisanych, tworzenie wypowiedzi na wybrane tematy, 
uczestniczenie w rozmowie na te tematy, argumentowanie, przedstawianie swojego zdania,  pisanie 
historyjki, opowiadania, elementy słowotwórstwa, pisanie i rozumienie recenzji 

 
Grudzień, styczeń: emocje i zdrowie, zdania warunkowe, sztuka i rozrywka, spekulowanie – modal 
perfects,  recenzja filmu/ przedstawienia, przymiotniki opisujące wrażenia  

Zakres materiału 

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

podręcznik i ćwiczenia. 
Słownictwo – uczucia  

 

 

 

Opisywanie stanu uczuć w konkretnych 
sytuacjach + relacjonowanie co się działo, 
opowiadanie historii; 
My favourite film/ book charakter – opis 
osoby 
 
Speaking subjects: 

 

 

 
Conditionals -  zdania warunkowe http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/conditional

2.htm 
ćwiczenia: 	  https://www.ego4u.com/en/cram-
up/tests/conditional-sentences-3  
 
http://www.perfect-english-grammar.com/support-
files/all_conditionals_form_mixed_exercise.pdf - 
może być ćwiczeniem na speaking też  

kultura i sztuka, rozrywka - słownictwo Rozmowa:  your favourite type of entertainment, 
different art. Trends and forms – what appeals to  You 
best? Your favourite author/ painter/ musician? 

Modal perfects: should have, would have, 
could have 

 

Strong adjectives – słownictwo 

 

 

Tell me about:  a brilliant idea You had? 
                         a pathetic behavior you witnessed 
                         a ridiculous answer you’ve heard 
                         a hilarious anecdote you’ve known 
                         a stunning performance 
                         a thrilling experience you’ve had 
                         a dreadful view you’ve seen 
                         a fascinating person you’ve known 



*	  Proponowany	  plan	  pracy	  jest	  zbudowany	  	  w	  oparciu	  	  o	  podstawę	  programową	  i	  rekomendowane	  przez	  szkołę	  
podręczniki,	  jeżeli	  	  jednak	  używają	  Państwo	  innego	  	  podręcznika	  mającego	  	  dopuszczenie	  MEN,	  treści	  
gramatyczne	  i	  leksykalne	  będą	  takie	  same,	  ponieważ	  każdy	  z	  podręczników	  używany	  w	  szkołach	  musi	  
realizować	  program	  MEN.	  Różnice	  mogą	  być	  jedynie	  w	  kolejności	  tych	  treści,	  czasem	  któryś	  z	  tematów	  
gramatycznych	  może	  być	  przedstawiony	  z	  innym	  słownictwem,	  jeżeli	  	  jedna	  uczeń	  opanuje	  te	  treści	  w	  innym	  
układzie	  na	  pewno	  nie	  będzie	  to	  problemem	  na	  egzaminie	  końcowym.	  

Przykładowe	  zadania	  testowe:	  

	  

	  

	   	  

Powtórzenie i egzamin semestralny -  egz. 
dostępny na stronie Moracza  

 



	   	  

	   	  



	  

	  


