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KLASA VI
SŁOWNICTWO:












przedmioty nauczania
czynności życia codziennego
sklepy, pieniądze, ceny
przymiotniki
rodzaje filmów
pogoda
miejsca w mieście
kluby zainteresowań
choroby, samopoczucie, wizyta u lekarza, lekarstwa
sprzęt elektroniczny
utarte zwroty stosowane w określonych sytuacjach

GRAMATYKA










czas Past Simple
stopień równy, wyższy i najwyższy przymiotników
czas Present Continuous - wyrażanie planów na przyszłość
zaimki osobowe i dzierżawcze
wyrażenie „to be going to”
czas Present Perfect Tense
czas Future Simple
czasowniki modalne: can, should, must, have to
wyrażenia: one, ones

FUNKCJE JĘZYKOWE:













rozmawianie o przeszłości; zadawanie pytań dotyczących przeszłości
usprawiedliwianie się, przepraszanie: I’m sorry, I… I’m afraid I…
rozmawianie o planie lekcji: What lessons have you got on Friday?
rozmawianie o zakupach, cenach i miejscach zakupów
porównywanie przedmiotów i ludzi
pytanie o i określanie pogody: What’s the weather like? It’s…
pytanie i wskazywanie położenia miejsc w mieście
dawanie propozycji: Let’s.. Why don’t we…How about…
sugerowanie, udzielanie rad: You should/should’t/ must/ mustn’t
określanie zamiarów, opisywanie planów na przyszłość
pytanie o i opisywanie samopoczucia
rozmowa u lekarza




przedstawianie swoich upodobań
reagowanie na nowe informacje

PISANIE











opisywanie wycieczki szkolnej
opisywanie planów na przyszłość
przedstawianie swoich upodobań
pisanie wiadomości e-mail
pisanie listu
opisywanie pogody
wypełnianie formularzy
tworzenie dialogów
tworzenie listy nakazów i zakazów
opisywanie wydarzeń ze swojego życia

KLASA V
SŁOWNICTWO

czynności dnia codziennego

ubrania

rozmiar i kolor ubrań

liczebniki porządkowe

miesiące

środki transportu

sposoby spędzania wolnego czasu

przedmioty nauczania

czynności życia codziennego

sklepy, pieniądze, ceny

przymiotniki

rodzaje filmów

pogoda

miejsca w mieście

kluby zainteresowań

choroby, samopoczucie, wizyta u lekarza, lekarstwa

sprzęt elektroniczny

utarte zwroty stosowane w określonych sytuacjach

GRAMATYKA










czasowniki to be, have got, can
czas Present Simple
czas Present Continuous
czas Past Simple – to be
czas Past Simple
przysłówki sposobu
stopień równy, wyższy i najwyższy przymiotników
czas Present Continuous - wyrażanie planów na przyszłość
zaimki osobowe i dzierżawcze







wyrażenie „to be going to”
czas Present Perfect Tense
czas Future Simple
czasowniki modalne: can, should, must, have to
wyrażenia: one, ones

FUNKCJE JĘZYKOWE
 rozmowa telefoniczna
 opisywanie przedmiotów i ubrań
 kupowanie ubrań
 podawanie dat
 wyrażanie sugestii
 rozmawianie o przeszłości; zadawanie pytań dotyczących przeszłości
 usprawiedliwianie się, przepraszanie: I’m sorry, I… I’m afraid I…
 rozmawianie o planie lekcji: What lessons have you got on Friday?
 rozmawianie o zakupach, cenach i miejscach zakupów
 porównywanie przedmiotów i ludzi
 pytanie o i określanie pogody: What’s the weather like? It’s…
 pytanie i wskazywanie położenia miejsc w mieście
 dawanie propozycji: Let’s.. Why don’t we…How about…
 sugerowanie, udzielanie rad: You should/should’t/ must/ mustn’t
 określanie zamiarów, opisywanie planów na przyszłość
 pytanie o i opisywanie samopoczucia
 rozmowa u lekarza
 przedstawianie swoich upodobań
 reagowanie na nowe informacje

PISANIE
 opis rozkładu dnia
 opowiadanie o swoim przyjacielu w formie krótkiego artykułu
 rozmowa z przyjacielem na czacie – opis sytuacji
 opis zdjęcia
 notatka biograficzna o znanej osobie i członku rodziny
 opisywanie wycieczki szkolnej
 opisywanie planów na przyszłość
 przedstawianie swoich upodobań
 pisanie wiadomości e-mail
 pisanie listu
 opisywanie pogody
 wypełnianie formularzy
 tworzenie dialogów
 tworzenie listy nakazów i zakazów
 opisywanie wydarzeń ze swojego życia

