WYMAGANIA EDUKACYJNE
JĘZYK ANGIELSKI KL. IV - VIII
r. szk. 2020/ 21
KLASA VIII
SŁOWNICTWO:
 kontynenty
 wakacje ( organizacja, miejsca pobytu)
 środki transportu
 czynności, miejsca, przedmioty związane z transportem
 pogoda, typy pogody, zjawiska pogodowe
 miesiące / pory roku
 środowisko naturalne / zwierzęta
 ochrona środowiska naturalnego
 rodzina, rodzinne relacje, pochodzenie
 człowiek, jego osobowość i wygląd
 produkty, rodzaje żywności
 czynności, zwyczaje itp. związane z gotowaniem i jedzeniem, restauracje
 uczucia, emocje, związki między ludźmi
GRAMATYKA
 zaimki względne
 przymiotnik / przysłówek
 czasownik złożony (Prasal verb)
 passive voice (Present Simple / Past Simple)
 passive voice (Present Perfect/Future Simple)
 stopniowanie przymiotnika
 stopniowanie przysłówka
 kolejność przymiotników w zdaniu
 przymiotniki zakończone na -ing / -ed
 czas present Simple / Continuous
 kolokacje i wyrażenia
 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 określniki ilościowe
 czas Past Simple / Continuous
 budowa słowa: rzeczownik – czasownik – przymiotnik
 konstrukcja used to / would
 konstrukcja to be used to / to get used to
 czas Present Perfect / Past Perfect
 przyimki miejsca czasu I ruchu
 przedimki
 mowa zależna
FUNKCJE JĘZYKOWE:
 rozmawiamy o wakacjach, czynnościach wykonywanych w czasie wakacji, wyborze
i celu naszych podróży wakacyjnych














rozmawiamy o podróżowaniu, problemach (za/przeciw) związanych z wyborem
środka transportu
udzielamy i uzyskujemy informację turystyczną
rozmawiam o pogodzie
opisujemy środowisko naturalne
rozmawiamy o ochronie przyrody
rozmawiamy o rodzinie i relacjach w rodzinie
opisujemy zdjęcie
opisujemy wygląd zewnętrzny i osobowość ludzi
rozmawiamy o jedzeniu, przygotowywaniu posiłku, restauracjach
dajemy i przestrzegamy instrukcji
rozmawiamy o relacjach między ludźmi / ludźmi, a zwierzętami
mówimy o uczuciach i emocjach

PISANIE
 post w mediach społecznościowych
 zaproszenie
 kartka pocztowa
 wyniki / wnioski (zalecenia)
 życzenia
 recenzja
 wiadomość
 opowiadanie

KLASA VII
SŁOWNICTWO:
 liczebniki główne i porządkowe
 słownictwo dotyczące życia codziennego
 hobby, czynności czasu wolnego
 jedzenie, pojemniki, ilości, przygotowywanie posiłków
 pomieszczenia i wyposażenie domu, rodzaje zakwaterowania
 praca, zawody
 miejsca w mieście
 sport, miejsca i przybory potrzebne do uprawiania sportu
 uczucia i emocje
 daty
 określanie czasu
 przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny i charakter ludzi
 dni tygodnia
 przymiotniki różne
 pory roku, miesiące
 dekorowanie i świętowanie
GRAMATYKA
 czas Present Simple
 przysłówki częstotliwości
 zaimki pytające
 czas Present Continuous
 czas Past Simple























konstrukcja used to
czas Past Continuous
przyimki i wyrażenia przyimkowe określające czas, miejsce i kierunek
konstrukcja be going to
czas Future Simple
czas Present Continuous do wyrażania przyszłości
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
czas Present Perfect
formy dzierżawcze
zaimki wskazujące this /that /these /those
przedimki a/an/the/ 0 i 1 tryb warunkowy
czasowniki modalne
strona bierna w czasie Present Simple i Past Simple
stopniowanie przymiotników
wyrażenia too i enough
przysłówki sposobu
przymiotniki zakończone na -ed i -ing
wyrażenia when, as soon as, unless
zdania rozkazujące
tworzenie liczby mnogiej

FUNKCJE JĘZYKOWE:


















rozmawianie o przynależności
rozmawianie o rodzinie
rozmawianie o rutynach i spędzaniu czasu wolnego
rozmawianie o swoich upodobaniach i umiejętnościach
rozmawianie o upodobaniach żywieniowych, przygotowywanie menu
rozmawianie o swoim dzieciństwie
opis wyglądu i charakteru ludzi
przewidywanie przyszłości oparte na widocznych przesłankach, plany na przyszłość
rozmawianie o ważnych wydarzeniach w życiu
rozmawianie o obowiązkach wykonywanych w domu i jego otoczeniu
rozmawianie o podróżowaniu
zamawianie jedzenie w restauracji
opisywanie domu, swojego pokoju
rozmawianie o tym, gdzie co jest w mieście, prosimy o / podajemy instrukcję jak się
gdzieś dostać
pytanie o sportowe preferencje ludzi, prosimy i udzielamy rad dotyczących uprawiania
sportu
rozmawianie o doświadczeniach życiowych
wyrażanie warunków dotyczących przyszłości

PISANIE
 list nieformalny
 email nieformalny
 esej wyrażający opinię
 opowiadanie

 ogłoszenie
 notatka
 wpis na blogu

KLASA VI
SŁOWNICTWO:













transport, podróżowanie,
znane miejsca w Londynie,
sporty, sprzęt sportowy, formy spędzania wolnego czasu,
zwierzęta,
przymiotniki określające zwierzęta,
pogoda,
jedzenie,
filmy,
zakupy i usługi,
choroby, opis samopoczucia,
meble, wyposażenie domu,
słownictwo z historyjki „Zuzia and friends”.

GRAMATYKA













czas Past Simple,
czas Past Continuous,
stopniowanie przymiotników,
przedimki -, a, an, the,
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
czasowniki modalne, must, have to, should,
przysłówki sposobu,
czas Future Simple,
wyrażenie „to be going to”,
czas Present Perfect,
tryb rozkazujący,
łączniki: but, so, because, or.

FUNKCJE JĘZYKOWE:










rozmawianie o przeszłości; zadawanie pytań dotyczących przeszłości,
kupowanie biletów,
opisywanie wydarzeń przeszłych np. czynności wykonywanych w zeszły weekend,
opisywanie ulubionego sportu, jedzenia, filmu itd.,
pytanie o i określanie pogody: What’s the weather like? It’s…,
porównywanie przedmiotów, zwierząt i ludzi,
zapraszanie np. na urodziny,
proponowanie, dawanie rad, odmawianie, akceptowanie propozycji,
zakazywanie, wydawanie poleceń,










kupowanie, ceny i miejsca zakupów,
określanie zamiarów, opisywanie planów na przyszłość, przewidywanie,
rozmowa u lekarza,
pytanie i mówienie o doświadczenia: np. „Have you ever...?”, „I've never...”,
usprawiedliwianie się, przepraszanie: I’m sorry, I… I’m afraid I…,
dawanie propozycji: Let’s.. Why don’t we…How about…
pytanie o i opisywanie samopoczucia,
przedstawianie swoich upodobań.

PISANIE


















pocztówka z wakacji,
opisywanie zwierząt,
pisanie zaproszenia,
recenzja filmu,
pisanie ogłoszenia,
opisywanie planów na przyszłość,
przedstawianie swoich upodobań,
pisanie wiadomości e-mail,
opisywanie pogody,
tworzenie dialogów,
tworzenie listy nakazów i zakazów,
opisywanie wydarzeń przeszłych ze swojego życia,
opisywanie czynności rutynowych,
propozycje wyglądu stroju sportowego,
pisanie paragrafu wprowadzającego do historyjki,
opisywanie wyjątkowych okazji,
pisanie ogłoszenia reklamowego dla sklepu.

KLASA V
SŁOWNICTWO
 ubrania
 pomieszczenia w szkole
 instrumenty muzyczne i gatunki muzyki
 komputer, technologie informacyjne
 ukształtowanie terenu, obiekty przyrodnicze
 zawody
 kraje i narodowości
GRAMATYKA
 czas teraźniejszy prosty – Present Simple
 przedimki: a/an, the
 określenia some/any
 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 czas teraźniejszy ciągły – PresentContinuous
 zaimki dzierżawcze
 spójnik because

 stopniowanie przymiotników
 przyimki: next to, opposite, between
 czas przeszły prosty – Past Simple
FUNKCJE JĘZYKOWE
 opis przyjaciela
 prośby, propozycje, sugestie
 opis szkoły
 opis gwiazdy popu
 pytanie o cenę, podawanie wartości produktów
 opis obrazu, zdjęcia
 wyrażanie opinii
 opis krajobrazu
 wskazywanie drogi
 opis miasta
 rozmowa telefoniczna
 opowiadanie o wakacjach
PISANIE
 list do przyjaciela
 email do przyjaciela

KLASA IV
SŁOWNICTWO
 alfabet
 liczby 1 – 100
 przedmioty w klasie
 kolory
 przedmioty użytku codziennego
 przybory szkolne
 przedmioty szkolne
 powitanie / pożegnanie
 pomieszczenia w domu
 meble
 członkowie rodziny
 przymiotniki opisujące włosy
 przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny ludzi
 zwierzęta
 części ciała zwierząt

czynności dnia codziennego

godziny

dni tygodnia, miesiące

sport i rozrywka

czynności czasu wolnego
GRAMATYKA















przedimek a / an
zaimki osobowe
czasownik „to be”
zaimki wskazujące this/ that/ these/ those
zaimki dzierżawcze
przyimki miejsca
konstrukcja there is / there are
dopełniacz’s z rzeczownikiem w l. poj. i mn.
czasownik „have got”
czasownik „can”
czasownik „can” wyrażenia grzecznościowe
czas Present Simple
przysłówki wyrażające częstotliwość wykonywania czynności (szyk wyrazów
w zdaniu)

FUNKCJE JĘZYKOWE
 literowanie imion i nazwisk
 pytanie o nazwę przedmiotu / koloru
 wyrażenia grzecznościowe
 pytanie o / podawanie danych osobowych
 pytanie o ulubione rzeczy
 pytanie o położenie przedmiotu
 opis domu
 opis przedmiotu
 opis przynależności
 opis ludzi
 opis rodziny
 pytanie o wygląd ludzi
 pytanie o umiejętności
 wyrażanie prośby i podziękowania
 reagowanie na polecenia
 opis zwierząt

pytanie o czas

mówienie o rozkładzie czynności w ciągu dnia

czynności dnia codziennego i ich częstotliwość
PISANIE
 opis ludzi
 opis rodziny
 opis miejsca
 opis swoich upodobań
 opis umiejętności
 opis zwierzęcia
 pisanie listu nieformalnego / emaila.

