
TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ DO OPANOWANIA PRZEZ UCZNIÓW W OKRESIE NAUCZANIA 
ZDALNEGO OD 25 MAJA DO 26 CZERWCA

Klasa IV

Uczeń: 

-rozumie tekst i potrafi wypowiedzieć się na temat zdrowych nawyków

-potrafi zrozumieć rozmowy na temat zdrowego stylu życia i napisać krótki tekst na ten temat

-rozumie teksty na temat sportu i potrafi powiedzieć o swoim ulubionym sporcie

-rozumie rozmowy innych na temat sportu i wypoczynku letniego

-rozumie teksty na temat lasów w Polsce i potrafi powiedzieć, jak można tam spędzać czas

Klasa V

Uczeń: 

-rozumie wypowiedzi ustne o przyjęciach urodzinowych

-potrafi napisać własny tekst –zaproszenie na przyjęcie urodzinowe

-rozumie teksty czytane i  słuchane na temat minionych wakacji

- potrafi opowiedzieć o swoich ciekawych wakacjach

-potrafi opowiedzieć o lecie w Polsce

-potrafi zaplanować wycieczkę do ciekawych miejsc w swoim kraju i zachęcić do niej obcokrajowców

-rozumie wypowiedzi obcokrajowców na temat Polski

Klasa VI

Uczeń: 

-potrafi zadawać pytania i odpowiadać na nie

-potrafi wyrażać zgodę lub jej brak

-rozumie tekst o dobrych manierach

-potrafi zrozumieć wypowiedzi ustne  o życiu w przyszłości i napisać wypracowanie na ten temat. 

-rozumie wypowiedzi o planach na przyszłość 

-rozumie różnice kulturowe w sposobach witania się , żegnania , używania mowy ciała, itp.

- potrafi opowiedzieć o zasadach zachowania się  w sytuacjach witania się i żegnania w Polsce. 



Klasa VII

Uczeń: 

-zna słownictwo związane z krajobrazem i katastrofami naturalnymi

-zna czas Present Perfect i potrafi go stosować w rozmowie o doświadczeniach życiowych

- potrafi wyszukać szczegółowe  informacje tekście na temat osobistych przygód

-potrafi stosować czas Present Perfect w rozmowie na temat ostatnich wydarzeń. 

-potrafi wyszukać  informacje szczegółowe w rozmowie na temat różnych sportów 

- potrafi poprosić o pozwolenie i go udzielić.

-potrafi napisać pocztówkę z wakacji. 

Klasa VIII

Uczeń: 

- potrafi poprosić o radę i jej udzielić 

 -potrafi  napisać maila z zaproszeniem na akcję charytatywną

-rozumie ogólny sens tekstów słuchanych i pisanych oraz potrafi w nich wyszukać szczegółowe 
informacje

- potrafi rozmawiać o swoich planach na przyszłość

-rozumie teksty pisane i słyszane na temat stylów uczenia się 

- potrafi rozmawiać na temat swoich ulubionych książek

-potrafi przekazać podstawowe informacje na temat swojego kraju 

-rozumie teksty na temat języków obcych


