
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 krótkich tekstów (do 250 słów) 

 
Kwiecień: culture shock – very British things, London, British sports, British lifestyle 

	  

*	  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	  –	  sporo	  jest	  trudnych!	  Nie	  musisz	  tego	  wszystkiego	  zapamiętać,	  potraktuj	  te	  
ćwiczenia	  jako	  trening	  językowy	  i	  ciekawostki	  z	  różnych	  dziedzin	  wiedzy.	  Część	  na	  pewno	  zostanie	  Ci	  	  
w	  pamięci.	  

Zakres materiału 

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

podręcznik i ćwiczenia. 
Podr – str 114-119 
Można realizować te tematy aktywnie – 
uczniowie mogą przygotowywać prezentacje 
na dane tematy; można też rozszerzyć lekcje 
o inne dziedziny w zależności  od 
zainteresowań ucznia – historia, geografia, 
polityka? 

Przydatne  strony:  
http://projectbritain.com/    
  
http://www.everyculture.com/To-Z/United-Kingdom.html    
  
https://www.london.gov.uk/what-we-do/arts-and-culture/vision-and-
strategy/20-facts-about-london%E2%80%99s-culture    
  
http://www.bbc.com/culture/    
  
http://www.historic-uk.com/CultureUK/    



	  

	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  

Wszystkie	  powyższe	  ćwiczenia	  pochodzą	  z	  publikacji	  Check	  Your	  English	  Vocabulary	  for	  living	  in	  the	  
UK,	  Rawdon	  Wyatt,	  A	  &	  C	  Black	  Publisher	  Ltd	  


