
TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ DO OPANOWANIA PRZEZ UCZNIÓW W OKRESIE NAUCZANIA 
ZDALNEGO OD 25 MARCA DO 10 KWIETNIA

Klasa IV

Uczeń: 

-rozumie krótkie teksty na temat typowego weekendu i potrafi napisać krótką notatkę na ten temat

- zna słownictwo dotyczące dnia codziennego, dni tygodnia, miesiące, potrafi określać godzinę

-potrafi zbudować zdanie twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple oraz  użyć 
przysłówka częstotliwości

-zna nazwy zwierząt

-potrafi kupić bilet wstępu

Klasa V

Uczeń: 

-wie jak tworzy się czasowniki regularne w czasie Past Simple i potrafi je zastosować 

- zna i potrafi rozmawiać o przeszłości stosując podstawowe czasowniki nieregularne

-potrafi poprosić o pozwolenie, udzielić go lub odmówić

-rozumie tekst o pracach domowych i o kieszonkowym

-rozumie wypowiedź ustną o dniu spędzonym poza domem  i potrafi napisać krótki tekst na ten 
temat

-zna nazwy zawodów

Klasa VI

Uczeń: 

-potrafi zrozumieć tekst o lodach, wypowiedź ustną zawierającą instrukcje przygotowania posiłku

-zna czasowniki związane z przygotowywaniem posiłków, nazwy naczyń kuchennych i produktów 
spożywczych

-potrafi napisać prosty przepis

-zna i potrafi zastosować czas Present Perfect w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających

-potrafi rozmawiać o preferencjach

-zna słownictwo związane z domem



Klasa VII

Uczeń: 

-rozumie tekst związany ze spaniem i potrafi znaleźć w nim szczegółowe informacje

-zna czas Past Continuous i potrafi go użyć w opowiadaniu o przeszłych wydarzeniach 

-rozumie rozmowy na temat chorób i potrafi w nich znaleźć szczegółowe informacje

- potrafi rozmawiać o swoim samopoczuciu i zapytać o nie innych

-zna czasowniki frazowe i potrafi ich użyć w rozmowie o zdrowiu

-zna słownictwo związane z chorobami i ich symptomami oraz części ciała

-zna określniki ilości i potrafi je stosować w rozmowie o jedzeniu. 

Klasa VIII

Uczeń: 

- zna słownictwo związane z zawodami, miejscami pracy, obowiązkami, wynagrodzeniem, itp.

-wie, co to jest mowa zależna i pytania pośrednie i potrafi je zastosować

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

-potrafi napisać wpis na blogu o pracy marzeń

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

-zna słownictwo związane z zakupami i usługami oraz potrafi się nim posługiwać 

- zna zaimki one/ones, other another

-


