
TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ DO OPANOWANIA PRZEZ UCZNIÓW W OKRESIE NAUCZANIA 
ZDALNEGO OD 15 KWIETNIA DO 24 MAJA

Klasa IV

Uczeń: 

-rozumie tekst o zwierzętach

- zna słownictwo dotyczące sportu

-potrafi stosować czasowniki  love, hate z formą –ing w funkcji dopełnienia

-potrafi zadawać pytania szczegółowe

-potrafi zrozumieć wypowiedzi ustne o zwierzątkach domowych i napisać krótki tekst na ten temat

-wie, jakie zwierzęta domowe są popularne w Wielkiej Brytanii i potrafi opowiedzieć  o zwyczajach 
dotyczących zwierząt domowych w Polsce

-potrafi kupić bilet wstępu i opisywać pogodę

Klasa V

Uczeń: 

-wie jak tworzy się przeczenia ,pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Past Simple

- potrafi rozmawiać o wydarzeniach i podawać ich daty

-potrafi rozmawiać o planach na przyszłość

-potrafi zadawać pytania na temat teraźniejszości i przyszłości

-potrafi kupić bilet na stacji kolejowej

-potrafi zaplanować spotkanie

-rozumie tekst o odkrywcy

-rozumie tekst o ciekawym wydarzeniu

-rozumie wypowiedź ustną o wakacjach  i potrafi napisać krótki tekst na ten temat

-zna nazwy środków transportu i czasowników z nimi związanych

-zna  fakty na temat londyńskiego metra

Klasa VI

Uczeń: 

-potrafi zrozumieć tekst o najbliższej okolicy

-potrafi rozmawiać o ambicjach i celach życiowych

-rozumie wypowiedzi ustne na temat ciekawego wydarzenia i potrafi napisać zaproszenie



-zna czasowniki związane z wyrażaniem konieczności, możliwości oraz zakazu oraz potrafi je stosować

-zna i potrafi zastosować czas Present Continuous do mówienia o przyszłości

-potrafi stosować czasownik will do wyrażania przewidywań, zadawać pytania i odpowiadać na nie.

-potrafi zapraszać, akceptować lub odrzucać zaproszenia innych

-zna słownictwo związane z miejscem zamieszkania

-wie, jakie potrawy są popularne w Wielkiej Brytanii i potrafi opowiedzieć o polskich potrawach

Klasa VII

Uczeń: 

-rozumie rozmowy na temat pieniędzy i potrafi znaleźć w nich szczegółowe infomacje

-zna czas Future Simple i potrafi go stosować do przewidywania przyszłości

-rozumie rozmowy na temat edukacji w innych krajach i potrafi wyszukać w nich szczegółowe  
informacje

-potrafi rozmawiać na temat prawdopodobnych zdarzeń, umiejętności, emocji

- potrafi zrobić zakupy w sklepie odzieżowym

-potrafi napisać notatkę  i krótką wiadomość

-potrafi  rozmawiać o pracy i znaleźć szczegółowe informacje w tekście o zawodach

-zna słownictwo zawodami i pracą, przymiotniki  wraz z przyimkami

-potrafi stosować zdania warunkowe typu 1 w rozmowie o prawdopodobnych wydarzeniach z 
przyszłości

Klasa VIII

Uczeń: 

- zna słownictwo związane z kulturą oraz życiem społecznym

-wie, jak zachować się w sytuacjach związanych z kupowaniem i sprzedawaniem rzeczy

-potrafi wyrazić  plany, intencje, zapytać o upodobania i marzenia

-potrafi zapytać  o opinię, wyrazić opinię, zgodzić się lub niezgodzie z czyjąś opinią

-potrafi napisać maila z prośbą o przysługę oraz bloga wyrażającego opinię

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

- wie jak zbudować  I stosować zdania przydawkowe I okolicznikowe celu, zaimki nieokreślone


