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1. Wprowadzenie
1.1. Koncepcja pedagogiczna
Poczàtek XXI wieku wyznacza nowe cele i zadania edukacji, w tym szczególnie edukacji w szko∏ach ponadgimnazjalnych. Prezentowany ni˝ej program stanowi odpowiedê na pytania czego, jak i po co uczyç w zakresie j´zyka angielskiego jako szkolnego przedmiotu nauczania. Za nadrz´dny cel uznaliÊmy w nim pomoc w kszta∏towaniu si´ zintegrowanej wewn´trznie wielowymiarowej osoby ludzkiej. Program ten jest równoczeÊnie propozycjà przejÊcia od nauczania rozumianego behawiorystycznie
do procesu nauczania/uczenia si´ nastawionego na rozwijanie umiej´tnoÊci s∏u˝àcych samokszta∏ceniu, samodzielnoÊci, pog∏´bianiu aktywnoÊci poznawczej oraz sztuki porozumiewania si´. U podstaw naszego programu le˝y antropocentryczna koncepcja edukacji (Czerwiƒski, 1988), w której zarówno uczniom, jak i nauczycielom przyznaje si´ prawo do swobody w doborze
materia∏u, projektowania pracy na lekcjach, dostosowania treÊci kszta∏cenia do mo˝liwoÊci i potrzeb uczniów w obr´bie proponowanej problematyki i wyznaczania tempa przebiegu procesu edukacyjnego. Program akcentuje wi´c czynnoÊciowy charakter kszta∏cenia i nastawiony jest na uczenie si´ poprzez dzia∏anie i prze˝ywanie. Za∏o˝yliÊmy w nim wyzwalanie zarówno nauczycielskiego, jak i uczniowskiego dzia∏ania, kreatywnego i twórczego stosunku do rzeczywistoÊci oraz pog∏´bianie w uczniach
refleksji na temat otaczajàcego Êwiata.
Niniejszy program ma charakter spiralny, stwarza bowiem mo˝liwoÊç wielokrotnego powrotu do wczeÊniej kszta∏conych umiej´tnoÊci i poruszanych zagadnieƒ, wskazujàc na coraz inny sposób ich uj´cia i inny stopieƒ skomplikowania oraz prezentujàc
szersze mo˝liwoÊci zastosowania. Zaproponowany w programie materia∏ nauczania i sposób jego realizacji dotyczy zagadnieƒ
z ˝ycia codziennego m∏odych ludzi: domu, rodziny, kontaktów mi´dzyludzkich, wykorzystania mediów, ale tak˝e istotnych problemów wspó∏czesnego Êwiata.
Dominant´ programowà stanowi dalszy rozwój produktywnych i receptywnych sprawnoÊci j´zykowych, którym podporzàdkowane zosta∏o opanowanie struktur gramatyczno-leksykalnych, majàce na celu wykszta∏cenie kompetencji komunikacyjnej rozumianej jako zdolnoÊç skutecznego porozumiewania si´. W ten sposób mogà zostaç osiàgni´te cele nauczania j´zyka angielskiego okreÊlone w podstawie programowej, o której piszemy szerzej w rozdziale 2.
Istotnym elementem w prezentowanej koncepcji sta∏o si´ przygotowanie i przybli˝enie uczniom nowej formu∏y egzaminu maturalnego z j´zyka angielskiego. Tak wi´c od poczàtku nauki w szkole ponadgimnazjalnej nale˝y wykorzystywaç na lekcjach j´zyka angielskiego materia∏y i podr´czniki z typowymi zadaniami egzaminacyjnymi, opatrzonymi u˝ytecznymi wskazówkami
i poradami co do sposobu ich rozwiàzywania. Nie nale˝y przy tym jednak zapominaç, i˝ przygotowujemy uczniów nie tylko do
egzaminu maturalnego, lecz do wielu jeszcze innych, równie istotnych egzaminów, jakie stawiaç przed nimi b´dzie ka˝dego
dnia ˝ycie w spo∏eczeƒstwie XXI wieku.
Dlatego wa˝nà rol´ w prezentowanym programie pe∏ni kszta∏cenie kulturowe, wynikajàce z przekonania, i˝ kultura jest rzeczywistoÊcià ludzkà, przez cz∏owieka i dla cz∏owieka istniejàcà, jest przep∏ywem wÊród ludzi znaków, które nie tylko znaczà, ale
i niosà ze sobà wartoÊci (J´drychowska, 1998). Zak∏adamy przygotowanie uczniów do aktywnego wspó∏uczestnictwa w kulturze i jej wspó∏kreowania, co stymulowaç b´dzie ich rozwój intelektualny i emocjonalny. W dobie jednoczàcej si´ Europy istotnym staje si´ kszta∏towanie poczucia w∏asnej wartoÊci i to˝samoÊci, z zachowaniem szacunku dla innych i tolerancji, gdy˝ „sfera prze˝yç ludzkich, okreÊlanych jako egzystencjalne poczucie w∏asnej to˝samoÊci, a równoczeÊnie potrzeba wi´zi z innymi
ludêmi, stosunek do podstawowych wartoÊci moralnych – to zagadnienia szczególnie wa˝ne dla ludzkiego wymiaru ˝ycia ka˝dego cz∏owieka” (Wojnar, 1986: 172). Proponujemy wi´c uwzgl´dnienie w treÊci kszta∏cenia zagadnieƒ dotyczàcych zarówno
elementów szeroko rozumianej kultury krajów anglosaskich, jak te˝ Polski i innych krajów europejskich jak i pozaeuropejskich,
wzbogacajàc je na przyk∏ad o wybrane pozycje literackie autorów angloj´zycznych (np. z listy lektur proponowanych na lekcje
j´zyka polskiego) i przet∏umaczone na j´zyk angielski dzie∏a pisarzy i poetów polskich. W ten sposób mo˝liwa by∏aby realizacja
celów Êcie˝ek edukacyjnych takich jak: uczestnictwo w kulturze, edukacja regionalna, europejska, czytelnicza i medialna.

1.2. Za∏o˝enia metodyczne
W za∏o˝eniach niniejszego programu przyj´liÊmy, i˝ uczeƒ szko∏y ponadgimnazjalnej ka˝dego typu jest ju˝ ukszta∏towanà jednostkà spo∏ecznà, zdolnà do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczàcych w∏asnego uczenia si´. Powinien zatem Êwiadomie i czynnie uczestniczyç w lekcjach, systematycznie si´ do nich przygotowywaç, sumiennie wykonujàc zadania zarówno
w klasie, jak te˝ w domu, co umo˝liwi mu osiàgni´cie celów nauczania j´zyka angielskiego po IV etapie edukacyjnym.
Pomocne w osiàgni´ciu zamierzonych celów b´dà planowanie procesu kszta∏cenia oraz dobór odpowiednich, przynoszàcych
wymierne efekty, metod i technik nauczania.
W zakresie kszta∏cenia kompetencji komunikacyjnej przyj´liÊmy w naszym programie strategi´ komunikacyjnà, uÊwiadamiajàc
uczniom, i˝ j´zyk jest wykorzystywany jako narz´dzie informacji, s∏u˝àce do wyra˝ania emocji i uczuç. Pomocnym b´dzie wi´c
stworzenie symulowanych sytuacji j´zykowych bardzo zbli˝onych do naturalnej komunikacji, np. przy wykorzystaniu dramy,
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gdzie uczniowie przekazywaliby nie tylko pewne informacje werbalne, lecz równie˝ odczucia i intencje.
W celu osiàgni´cia optymalnych efektów w procesie kszta∏cenia i wychowania istotne jest uzyskanie jak najwi´kszego zaanga˝owania uczniów. Korzystne wi´c b´dzie jak najcz´stsze wykorzystywanie metod, które mobilizujà uczniów do intensywnej pracy na lekcjach, uczàc ich jednoczeÊnie wzajemnej wspó∏pracy. Do metod tych nale˝à: burza mózgów (brain storming), wykonywanie interdyscyplinarnych prac projektowych (project work), dyskusja, itp. Ró˝nego typu dyskusje po∏àczone z pracà w ma∏ych grupach sà charakterystyczne dla nauczania poszukujàcego, w którym uczniowie w sposób aktywny i samodzielny dochodzà do rozwiàzania postawionego problemu (Arends, 1994). Jak podkreÊla jednak Barnes (1988), konieczne jest wczeÊniejsze
przygotowanie uczniów do tej metody, przez wprowadzenie ich w arkana dyskusji z nauczycielem jako organizatorem i prowadzàcym. Rola nauczyciela w takim modelu lekcji polega na:
wypracowaniu otwartego i opartego na wspó∏pracy podejÊcia do postawionych zadaƒ,
dostarczeniu potrzebnych materia∏ów, b´dàcych podstawà dzia∏aƒ uczniowskich,
wybraniu obszaru wiedzy i doÊwiadczeƒ do opracowania oraz ról jakie pe∏niç b´dà uczniowie,
dostosowaniu tempa pracy do mo˝liwoÊci uczniów,
przygotowaniu uczniów do publicznego przedstawienia wyników pracy.
Warunkiem koniecznym, by akt komunikacji, zarówno werbalnej, jak i pisemnej, zaistnia∏, jest jednak zrozumienie komunikatu, co oznacza oprócz koniecznoÊci poprawnego u˝ycia leksyki i fonetyki, tak˝e poprawnoÊç w zakresie u˝ycia struktur gramatycznych. W zale˝noÊci od danej sytuacji dydaktycznej w nauczaniu/uczeniu si´ tych w∏aÊnie struktur proponujemy swoistà
kompilacj´ metody indukcyjnej i dedukcyjnej, polegajàcà na tym, i˝ na podstawie podanych przyk∏adów uczniowie samodzielnie, wykorzystujàc swojà wiedz´ j´zykowà i doÊwiadczenia, odkrywajà danà regu∏´, lub w trudniejszych przypadkach majà t´
regu∏´ podanà i zilustrowanà przyk∏adami. Dodatkowo sugerujemy u˝ycie niekiedy elementów Grammar Translation Method
w celu uzmys∏owienia uczniom ró˝nic w systemie gramatycznym pomi´dzy j´zykiem angielskim i polskim, ilustrujàc dane zagadnienia przyk∏adami zdaƒ w obu j´zykach. Ta strategia mo˝e skutecznie zredukowaç kwestie problematyczne w nauczaniu/uczeniu si´ gramatyki, a jednoczeÊnie s∏u˝yç b´dzie podnoszeniu ÊwiadomoÊci j´zykowej uczniów. Podobnà rol´ pe∏ni równie˝ praca w grupach, nakierowana na wspólne odkrywanie regu∏ rzàdzàcych j´zykiem (groupwork, peer-teaching).
Praca w ma∏ych zespo∏ach uczniowskich, okreÊlana w literaturze amerykaƒskiej jako „uczenie si´ wspó∏pracy” (Arends, 1994),
przynosi nie tylko korzyÊci w sferze intelektualnej, ale równie˝ wychowawczej. Zaobserwowano bowiem, i˝ wszyscy uczniowie
w grupie zyskujà; dobrzy bardziej zag∏´biajà si´ w opracowywane zagadnienie lub problem, s∏absi otrzymujà z ich strony wsparcie w nauce, dzi´ki zaÊ wspólnej pracy wszystkim ∏atwiej przychodzi akceptacja uczniów niepe∏nosprawnych, o ró˝nym pochodzeniu spo∏ecznym, etnicznym czy rasowym. „Uczenie si´ wspó∏pracy dostarcza uczniom o ró˝nym pochodzeniu i stanie fizycznym okazji do pracy we wzajemnej zale˝noÊci i nad wspólnym zadaniem, a zespo∏owa struktura nagród ka˝e im oceniç si´ nawzajem w zespole” (Arends, 1994: 335). Taki model nauczania / uczenia si´ s∏u˝y nie tylko rozbudzaniu aktywnoÊci w procesach intelektualnych, lecz tak˝e kszta∏tuje umiej´tnoÊci komunikacyjne i lingwistyczne uczniów oraz zwi´ksza ich uczestnictwo
w procesach spo∏ecznych w∏aÊciwych klasie szkolnej (Arends, 1994).
Pragniemy równie˝ podkreÊliç, ˝e w procesie nauczania/uczenia si´ j´zyka angielskiego, równie wa˝ne jak kszta∏cenie umiej´tnoÊci j´zykowych jest kszta∏towanie umiej´tnoÊci kluczowych, zgodnych z podstawà programowà, takich jak:
organizowanie, ocenianie, planowanie w∏asnego uczenia si´,
skuteczne komunikowanie si´ w ró˝nych sytuacjach, prezentacja w∏asnego punktu widzenia i uwzgl´dnianie poglàdów innych ludzi, przygotowanie do publicznych wystàpieƒ,
efektywne wspó∏dzia∏anie w zespole, budowanie wi´zi mi´dzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne porozumiewanie si´ na gruncie zachowania obowiàzujàcych norm,
rozwiàzywanie problemów w sposób twórczy,
poszukiwanie, porzàdkowanie i wykorzystywanie informacji z ró˝nych êróde∏, efektywne pos∏ugiwanie si´ komputerem
i metodami informatyki,
odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doÊwiadczeƒ i nawyków,
rozwijanie sprawnoÊci umys∏owych i osobistych zainteresowaƒ,
przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiàzywania konfliktów i problemów spo∏ecznych.
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2. TreÊci kszta∏cenia
2.1. Cele kszta∏cenia
2.1.1. Cele ogólne
Podstawa programowa okreÊla ogólne cele nauki j´zyków obcych w wariancie B (dotyczàcym uczniów rozpoczynajàcych nauk´ j´zyka angielskiego jako pierwszego od poziomu zerowego, lub jako drugiego, gdy nauczanie stanowi kontynuacj´ nauczania w gimnazjum) jako „opanowanie j´zyka na poziomie zapewniajàcym w miar´ sprawnà komunikacj´ w odniesieniu do spraw
˝ycia codziennego” oraz „przygotowanie do egzaminu maturalnego z j´zyka [angielskiego] na poziomie podstawowym”.
Cel ogólny nauczania j´zyka angielskiego w wariancie A (dotyczàcym nauki j´zyka jako pierwszego, stanowiàcej kontynuacj´
nauczania j´zyka w gimnazjum) okreÊlono równie˝ w dwójnasób. Po pierwsze jest to „osiàgni´cie umiej´tnoÊci j´zykowych
na poziomie zaawansowanym, zapewniajàcych swobodne pos∏ugiwanie si´ w kraju nauczanego j´zyka lub w kontaktach z doÊç
wymagajàcymi u˝ytkownikami, a tak˝e w przysz∏ej nauce i pracy”, po drugie zaÊ „przygotowanie do egzaminu maturalnego z j´zyka [angielskiego] na poziomie rozszerzonym”.

2.1.2. Cele szczegó∏owe
Cele nauczania j´zyka angielskiego na IV etapie edukacyjnym mo˝na podzieliç na cztery zasadnicze grupy:
1. cele zwiàzane z nabywaniem i doskonaleniem czterech sprawnoÊci j´zykowych: mówieniem, s∏uchaniem, czytaniem
i pisaniem, zarówno w ramach kompetencji komunikacyjnej, jak i lingwistycznej,
2. cele zwiàzane z wdra˝aniem uczniów do samokszta∏cenia,
3. cele zwiàzane z poznawaniem kultury krajów angielskiego obszaru j´zykowego i kszta∏ceniem otwartoÊci na inne kultury,
4. cele zwiàzane z przygotowaniem uczniów do egzaminu maturalnego z j´zyka angielskiego.
W zakresie doskonalenia sprawnoÊci j´zykowych uczeƒ:
tworzy spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, poprawne pod wzgl´dem stylistycznym i gramatyczno-leksykalnym,
w wypowiedziach ustnych stosuje poprawnà wymow´ i wzorce intonacyjne,
stosuje przyj´te formy wypowiedzi pisemnych i konsekwentnie ich przestrzega,
odczytuje znaczenie wypowiedzi przekazanych za pomocà ró˝nych noÊników takich jak zapis magnetofonowy, wypowiedê
nauczyciela, tekst pisany, itd., na poziomie dos∏ownym i przenoÊnym,
komunikuje si´ skutecznie w zakresie sprawnoÊci produktywnych i receptywnych.
W zakresie autonomii uczenia si´ uczeƒ:
stosuje ró˝norodne strategie uczenia si´,
planuje w∏asny proces uczenia si´,
poszukuje informacji, wykorzystujàc ró˝norodne êród∏a (s∏owniki, encyklopedie, Internet, itd.),
analizuje swoje wypowiedzi oraz dokonuje autokorekty.
W zakresie poznawania kultury krajów angielskiego obszaru j´zykowego uczeƒ:
wypowiada si´ w sposób odpowiedni dla danej sytuacji spo∏ecznej,
w∏aÊciwie interpretuje fakty i odpowiednio stosuje normy kulturowe obowiàzujàce w krajach angielskiego obszaru
j´zykowego,
w procesie komunikowania si´ wykorzystuje podstawowe informacje dotyczàce ˝ycia spo∏eczno-kulturalnego krajów
angielskiego obszaru j´zykowego.
W zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego uczeƒ:
zna struktur´ i zasady egzaminu maturalnego,
wykonuje zadania typowe dla egzaminu maturalnego.

2.2. Wymogi kszta∏cenia na IV etapie edukacyjnym
Poni˝sze zestawienie wymogów kszta∏cenia dla poziomów podstawowego i rozszerzonego opracowaliÊmy na podstawie informatora Syllabus – Matura z j´zyka angielskiego, wydanego przez Centralnà Komisj´ Egzaminacyjnà w roku 2000, oraz dokumentu A Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, opublikowanego przez
Rad´ Europy w 2001 roku. Dokument Rady Europy stanowi praktyczne narz´dzie przydatne w wyznaczaniu celów koniecznych do osiàgni´cia w kolejnych etapach zaawansowania j´zykowego w taki sposób, aby cele te by∏y porównywalne dla ró˝nych j´zyków europejskich i dlatego przyj´liÊmy go jako baz´ przy opracowaniu niniejszego programu. Framework w sposób
wyczerpujàcy opisuje:
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umiej´tnoÊci niezb´dne w procesie komunikacji,
wià˝àce si´ z nimi podsystemy j´zykowe, takie jak s∏ownictwo, gramatyka, wymowa,
sytuacje i sfery ˝ycia codziennego.
Wymogi kszta∏cenia przedstawiamy poni˝ej w formie tabelarycznej.

2.2.1. Mówienie
W zakresie sprawnoÊci mówienia na poszczególnych poziomach uczeƒ:
Poziom Poziom
podst. rozsz.
rozpoczyna i koƒczy rozmow´; podejmuje ró˝ne role w procesie komunikacyjnym
uczestniczy w przewidywalnych / przeçwiczonych sytuacjach i krótkich rozmowach
bierze czynny udzia∏ w dyskusji dotyczàcej tematów ogólnych, akademickich, zawodowych, u˝ywajàc
przy tym j´zyka poprawnie, p∏ynnie i efektywnie, z zachowaniem odpowiedniego rejestru
zabiera g∏os w dyskusji, u˝ywajàc odpowiedniej frazy pozwalajàcej mu na zwrócenie na siebie uwagi
u˝ywa utartych zwiàzków frazeologicznych (np. That's a difficult question.), pozwalajàcych mu na zebranie
myÊli, a jednoczeÊnie zachowanie kolejki mówienia
zadaje odpowiednie pytania, aby upewniç si´, ˝e poprawnie zrozumia∏ intencje mówiàcego i, jeÊli trzeba,
uzyskaç wyjaÊnienie niejednoznacznych kwestii
wyra˝a proÊb´ o wyjaÊnienie, powtórzenie, opini´
wyjaÊnia, dlaczego coÊ mu si´ podoba / nie podoba
relacjonuje wydarzenia z przesz∏oÊci i swoje przesz∏e doÊwiadczenia, opisujàc swoje reakcje i odczucia / wra˝enia
przedstawia i uzasadnia w∏asne opinie, plany i czynnoÊci
broni w∏asnych opinii, przedstawiajàc argumenty za i przeciw
przedstawia opinie innych osób
komentuje opinie innych osób
uzyskuje informacje i wskazówki i ich udziela
negocjuje
wyra˝a i reaguje, odpowiednio do kontekstu, na wyra˝ane przez rozmówc´ uczucia, takie jak zdziwienie, zadowolenie,
smutek, zainteresowanie, oboj´tnoÊç
proponuje i reaguje na propozycje
dokonuje analizy, syntezy i interpretacji przedstawionych danych i faktów
opisuje ludzi, warunki mieszkaniowe / pracy, codzienne zaj´cia, upodobania, zjawiska, przedmioty
opowiada o jednym ze swoich zainteresowaƒ
opowiada treÊç filmu / ksià˝ki i opisuje swoje odczucia na ich temat
wyg∏asza krótkà, uprzednio przygotowanà prezentacj´ na znajomy temat
odpowiada na zadane po swojej wypowiedzi proste pytania
formu∏uje d∏u˝szà wypowiedê
stosuje struktury leksykalno-gramatyczne z zachowaniem zasad wymowy i intonacji
stosuje Êrodki j´zykowe adekwatne do ich funkcji komunikacyjnych, na przyk∏ad dzi´kuje, prosi, ˝àda, gratuluje,
wyra˝a uczucia
planuje wypowiedê, przewidujàc niezb´dne struktury j´zykowe konieczne do wypowiedzi
rekompensuje u˝ycie niew∏aÊciwego s∏owa poprzez zastosowanie odpowiednich Êrodków komunikacji pozawerbalnej
stosuje omówienie / parafraz´, aby zrekompensowaç braki w znajomoÊci s∏ownictwa / struktur
poprawia w∏asne b∏´dy / potkni´cia j´zykowe, je˝eli doprowadzi∏y one do nieporozumienia
wykorzystuje wiedz´ o kraju danego obszaru j´zykowego oraz o kraju ojczystym
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2.2.2. Rozumienie ze s∏uchu
W zakresie sprawnoÊci rozumienia ze s∏uchu na poszczególnych poziomach uczeƒ:
Poziom Poziom
podst. rozsz.






okreÊla g∏ównà myÊl tekstu
okreÊla g∏ówny wàtek wiadomoÊci obejrzanych w telewizji, gdzie materia∏ wizualny wspomaga komentarz
rozumie g∏ówne punkty krótkich, jasnych i w miar´ nieskomplikowanych j´zykowo wiadomoÊci i og∏oszeƒ
rozró˝nia poszczególne cz´Êci tekstu
okreÊla g∏ówne myÊli poszczególnych cz´Êci tekstu
okreÊla zwiàzki pomi´dzy poszczególnymi cz´Êciami tekstu, wykorzystujàc na przyk∏ad znajomoÊç wskaêników
syntaktycznych (discourse markers)
rozumie tekst wypowiedziany ze standardowym akcentem, dotyczàcy znajomych mu zagadnieƒ
rozumie tekst mówiony, na ˝ywo lub nadany w radio / telewizji, dotyczàcy tematów o wy˝szym stopniu trudnoÊci
rozumie swobodnà i spontanicznà rozmow´ pomi´dzy rodzimymi u˝ytkownikami j´zyka
rozumie wi´kszoÊç wiadomoÊci i programów publicystycznych w telewizji / radio
rozumie filmy dokumentalne, wywiady na ˝ywo, sztuki teatralne i wi´kszoÊç filmów
rozumie komunikaty przekazywane w ró˝nym tempie, mówione z ró˝nymi akcentami
(z wy∏àczeniem dialektów regionalnych)
rozumie komunikat, w którym wyst´pujà pauzy, poprawy, zawahania, ha∏as w tle
stwierdza, czy tekst zawiera okreÊlone informacje
wskazuje okreÊlone informacje
selekcjonuje wskazane informacje
selekcjonuje potrzebne mu informacje
oddziela myÊl g∏ównà od drugorz´dnych
wnioskuje z us∏yszanego tekstu
okreÊla potencjalnego odbiorc´
rozpoznaje i okreÊla komunikacyjnà funkcj´ tekstu
okreÊla rodzaj tekstu
ustala intencje lub stosunek mówiàcego do rozmówcy / tematu
sytuuje us∏yszanà informacj´ w kontekÊcie spo∏ecznym / sytuacyjnym
okreÊla styl j´zyka u˝ytego przez autora
rozpoznaje ˝art j´zykowy, dygresj´, ironi´
dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu w zale˝noÊci od rodzaju tekstu
wykorzystuje wiedz´ pozaj´zykowà / doÊwiadczenie, aby przewidzieç cel, treÊç, zawartoÊç komunikatu
wykorzystuje elementy pozaj´zykowe (mimika twarzy, gest), aby lepiej zrozumieç komunikat
rozró˝nia znaczenie dos∏owne komunikatu od znaczenia przenoÊnego












































2.2.3. Rozumienie tekstu czytanego
W zakresie sprawnoÊci czytania na poszczególnych poziomach uczeƒ:
Poziom Poziom
podst. rozsz.
rozumie krótkie, proste teksty dotyczàce spraw zwyczajowych ˝ycia codziennego
rozumie samodzielnie wi´kszoÊç tekstów pisanych, dopasowujàc styl i szybkoÊç czytania do rodzaju tekstu i celu
okreÊla przydatnoÊç przeczytanego tekstu w zale˝noÊci od sytuacji
wyciàga wnioski z przeczytanego tekstu poprzez po∏àczenie g∏ównej myÊli tekstu z przytoczonymi argumentami
umie pos∏u˝yç si´ odpowiednim s∏ownikiem w trakcie czytania
okreÊla g∏ównà myÊl tekstu
rozró˝nia poszczególne cz´Êci tekstu
okreÊla g∏ówne myÊli poszczególnych cz´Êci tekstu
wskazuje zwiàzki pomi´dzy poszczególnymi cz´Êciami tekstu, wykorzystujàc na przyk∏ad znajomoÊç
wskaêników syntaktycznych (discourse markers)
wskazuje zwiàzki pomi´dzy opiniami wyra˝onymi w tekÊcie, na przyk∏ad prawdopodobieƒstwo, efekt, przyczyn´
selekcjonuje potrzebne mu informacje
selekcjonuje wskazane informacje
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oddziela myÊl g∏ównà od drugorz´dnych
oddziela fakty od opinii
rozpoznaje, wyró˝nia i porównuje fakty, dowody, opinie, definicje, hipotezy, sugestie, konotacje
rozró˝nia znaczenie dos∏owne tekstu od znaczenia przenoÊnego
okreÊla potencjalnego odbiorc´ tekstu
okreÊla rodzaj tekstu
okreÊla styl j´zyka u˝ytego przez autora
okreÊla funkcj´ komunikacyjnà tekstu
dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu
wykorzystuje elementy pozaj´zykowe (fotografie, etc.), aby lepiej zrozumieç komunikat
wykorzystuje wiedz´ pozaj´zykowà / doÊwiadczenie, aby przewidzieç cel, treÊç, zawartoÊç tekstu



















2.2.4. Wypowiedê pisemna
W zakresie sprawnoÊci pisania na poszczególnych poziomach uczeƒ:
Poziom Poziom
podst. rozsz.
tworzy spójnà i logicznà wypowiedê na dany temat
w d∏u˝szych formach u˝ytkowych rozwija wàtek wypowiedzi, odpowiednio podkreÊlajàc g∏ówne punkty,
oraz popierajàc swoje zdanie odpowiednià argumentacjà
stosuje przyj´te formy wypowiedzi pisemnych i konsekwentnie ich przestrzega
u˝ywa rejestru j´zyka odpowiednio do kontekstu, za∏o˝onego celu i odbiorcy
opisuje aspekty ˝ycia codziennego / bezpoÊredniego otoczenia: ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska,czynnoÊci,
zawody, zdarzenia, procesy
opisuje prawdziwe lub wymyÊlone zdarzenia / prze˝ycia / doznania
komentuje wiadomoÊci / poglàdy autora wypowiedzi
uzyskuje informacje, wyjaÊnienia, pozwolenia i ich udziela
wyra˝a i reaguje na wyra˝ane uczucia, takie jak zdziwienie, zadowolenie, smutek, zainteresowanie
wype∏nia formularze, ankiety, kwestionariusze, podania
formu∏uje i uzasadnia w∏asne opinie
broni w∏asnych opinii
stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne
stosuje Êrodki j´zykowe adekwatne do ich funkcji komunikacyjnych, na przyk∏ad dzi´kuje, prosi, ˝àda, gratuluje,
instruuje, przekonuje, doradza, ostrzega
u˝ywa utartych zwiàzków frazeologicznych charakterystycznych dla ró˝nych form wypowiedzi
pos∏uguje si´ wiedzà o krajach angielskiego obszaru j´zykowego oraz o kraju ojczystym







































2.3. Materia∏ kszta∏cenia
Materia∏ kszta∏cenia obejmuje zakres gramatyki i leksyki, i okreÊlony jest wymaganiami edukacyjnymi na IV etapie kszta∏cenia
oraz standardami egzaminacyjnymi.

2.3.1. Gramatyka
Poni˝sza lista zawiera struktury gramatyczne, jakie nale˝y wprowadziç w trakcie trzyletniego programu nauczania, bez podzia∏u
na poszczególne lata. Materia∏ wymieniony w kolumnie „Poziom podstawowy” obowiàzuje równie˝ na poziomie rozszerzonym,
natomiast materia∏ wymieniony w kolumnie „Poziom rozszerzony” obowiàzuje wy∏àcznie na poziomie rozszerzonym
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Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony
Czasownik i fraza czasownikowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bezokolicznik i formy osobowe
Budowa s∏owotwórcza czasownika
Czasownik to be
Czasowniki to have / to have got
Tryb rozkazujàcy
Czasowniki regularne i nieregularne
Imies∏ów czynny i bierny
Czasowniki z∏o˝one, tzw. phrasal verbs
Czasowniki wyra˝ajàce stany (tzw. state verbs, np. like, realise,
know) i czynnoÊci (tzw. action verbs) i ich w∏aÊciwoÊci
gramatyczne
10. Czasowniki posi∏kowe
11. Czasowniki modalne z bezokolicznikiem zwyk∏ym (He should
go there.)
Wyra˝anie (braku) koniecznoÊci / przymusu za pomocà
czasowników:
must ( You must buy the tickets.)
have (got) to (We have to try harder.)
needn't (You needn't take me to the station.)
Wyra˝anie powinnoÊci lub krytyki, udzielanie rad za
pomocà czasowników:
should (They should spend more on education.)
ought to (You ought to go to New York.)
Wyra˝anie proÊby o pozwolenie / pozwolenia za pomocà
czasowników:
can (You can join me if you want to.)
could (Could I borrow your calculator, please?)
may (You may see him now.)
might w uprzejmych pytaniach (Might I smoke in here?)
Wyra˝anie zakazu za pomocà czasowników:
can't (You can't touch this!)
mustn't ( You mustn't cheat on a test!)
Wyra˝anie przypuszczenia / prawdopodobieƒstwa
dotyczàcego teraêniejszoÊci / przysz∏oÊci za pomocà
czasowników:
must (It must be a mistake.)
can't (This can't be your textbook.)
may (They may be rich.)
might (She might visit us tomorrow.)
could (They could be at work now.)
would w zdaniach warunkowych (It would be nice if he
were here.)
Wyra˝anie oczekiwaƒ za pomocà czasowników should /
ought to (We ought to know the results of the exam soon.)
Mówienie o umiej´tnoÊciach / mo˝liwoÊciach za pomocà
czasowników:
can (She can swim really fast.)
be able to (They were able to finish the race.)
could (Nick could play chess when he was six.)
Mówienie o nawykach z przesz∏oÊci za pomocà wyra˝enia
used to (I used to have a bicycle.)
Czasownik will u˝ywany do wyra˝enia:
- decyzji podj´tej w czasie mówienia (I'll help you!)
- proÊby (Will you help me carry it?)
- obietnicy / propozycji (I'll do it for you.)
Czasownik shall u˝ywany do:
- proponowania pomocy (Shall I carry those for you?)
- wyra˝ania sugestii (Shall we go to the park?)

12. Czasy gramatyczne teraêniejsze i przesz∏e (zdania twierdzàce,
pytajàce i przeczàce):
czas simple present u˝ywany do (1) wyra˝enia czynnoÊci
rutynowych (I take a shower in the morning.);
(2) wyra˝enia stanów trwajàcych nieprzerwanie (I live in
Poland.); (3) wyra˝enia stanów powtarzajàcych si´ (I get
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a. Bezokolicznik przesz∏y.
b. Czasownik to be w aspekcie ciàg∏ym (He is being naughty today.)
c. Czasowniki, które mogà wyra˝aç zarówno stany, jak i czynnoÊci
(I'm tasting the soup. The soup tastes great.)
d. Czasowniki modalne z progressive infinitive (He can't be doing
his homework.), perfect infinitive (She must have helped him.),
oraz progressive perfect infinitive (They shouldn't have been
driving so fast.)
Wyra˝anie braku koniecznoÊci / przymusu w przesz∏oÊci
za pomocà czasownika need:
didn't need to (We didn't need to take the umbrellas.)
needn't have done (I needn't have taken the swimsuit.)
Wyra˝anie powinnoÊci / krytyki, udzielanie rad za pomocà
czasowników / wyra˝eƒ:
should / ought to dla przesz∏oÊci (She should have thanked
you.)
had better (You'd better tidy this room up!)
Wyra˝anie pozwolenia za pomocà wyra˝enia to be allowed
to (np. I'm allowed to stay up as late as I like.)
Wyra˝anie przypuszczenia / prawdopodobieƒstwa
dotyczàcego teraêniejszoÊci lub przesz∏oÊci za pomocà
czasowników:
must (They must have overslept.)
can't (She can't have given him this address.)
will (They will have done it by now.)
may (She may have seen him on the train.)
might (They might not have seen us.)
could (It could have got lost in the post.)
would w zdaniach warunkowych (If he hadn't gone there,
she wouldn't have had to help him.)
Mówienie o nawykach teraêniejszych i przesz∏ych za
pomocà czasowników / wyra˝eƒ:
- will do mówienia o powtarzajàcym si´,
charakterystycznym zachowaniu (Every day Jane will ring
her boyfriend.)
- would (In those days, people would amuse themselves by
performing little plays.)
Wyra˝anie ˝alu / irytacji zwiàzanej z niewykonaniem przez
kogoÊ jakiejÊ czynnoÊci, za pomocà czasowników:
could (She could have let me know she would be late.)
might (He might have told me about his wedding.)
Czasownik dare (I daren't / don't dare (to) look at the bill.)
Czasownik shall do formu∏owania zasad i regu∏ w stylu
formalnym (No one shall act to the harm of another.)
Czasowniki will i would po if w okresach warunkowych
wszystkich typów (If you will do the dishes, I will take the
rubbish out.)
Wyra˝enie may as well (They may as well have taken the
wrong bus and that's why they are late.)
e. Czasy gramatyczne teraêniejsze i przesz∏e (zdania twierdzàce,
pytajàce i przeczàce):
czas simple present u˝ywany (1) w instrukcjach (You press
the button and the red light appears.); (2) w komentarzach
sportowych na ˝ywo (Owen passess the ball to Beckham.);
(3) aby o˝ywiç opowiadanie (And then up she comes to
me, and asks if I'd like to go out with her.)
czas present continuous u˝ywany do wyra˝enia irytujàcych
nas, powtarzajàcych si´ czynnoÊci (z always, constantly,
continually, forever) (He is always leaving the top off the
toothpaste tube!)
czas present perfect u˝ywany (1) w zdaniach czasowych (I'll
let you know once I've returned.); (2) po konstrukcji typu
it's the ... time (It's the first time I've ridden a camel.)
czas present perfect continuous u˝ywany do mówienia
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tired easily.); (4) przysz∏oÊci w zdaniach warunkowych typu
0 i I i w zdaniach czasowych po spójnikach: if, unless,
when, as soon as, before (I'll go there when she comes
back.)
czas present continuous u˝ywany do (1) wyra˝enia
czynnoÊci trwajàcej w chwili mówienia (I'm writing.);
(2) wyra˝enia czynnoÊci trwajàcej w bie˝àcym okresie
czasu (I'm living with my boyfriend now.)
czas present perfect u˝ywany do (1) wyra˝enia czynnoÊci
lub stanów, które mia∏y miejsce ostatnio, gdy nie ma
znaczenia, kiedy mia∏y one miejsce lub oczywiste jest, ˝e
sà niedawne (I've been to Rome.); (2) mówienia
o czynnoÊciach / stanach z przesz∏oÊci, których skutki sà
widoczne obecnie (She's broken her arm.); (3) wyra˝enia
czynnoÊci, która rozpocz´∏a si´ w przesz∏oÊci i trwa nadal
(I've lived here all my life.); (4) wyra˝enia czynnoÊci, która
wydarzy∏a si´ w okresie czasu obejmujàcym chwil´ obecnà
(He's been here all morning.)
czas present perfect continuous u˝ywany do mówienia
o czynnoÊci, która rozpocz´∏a si´ w przesz∏oÊci i trwa
nadal, albo w∏aÊnie si´ zakoƒczy∏a, gdy bardziej interesuje
nas sama czynnoÊç, a nie jej efekty (I've been painting the
house. I've painted three walls so far.)
czas simple past u˝ywany (1) do mówienia o wydarzeniach
i stanach przesz∏ych (I broke my arm two weeks ago.; I
liked Maths.); (2) do mówienia o rutynowych czynnoÊciach
z przesz∏oÊci (When I was at the boarding school, I wrote
home every week.); (3) w okresie warunkowym II (If I were
richer, I'd buy that house.); (4) w mowie zale˝nej (They
said they weren't happy.)
czas past continuous u˝ywany (1) do wyra˝enia czynnoÊci,
która trwa∏a w pewnym momencie w przesz∏oÊci (ew.
stanowi∏a t∏o dla innej, krótszej czynnoÊci) (I was reading at
five.; She was driving back home when she had the
accident.); (2) w mowie zale˝nej (She said she was
working.)
czas past perfect u˝ywany (1) do wyra˝enia czynnoÊci /
stanów przesz∏ych poprzedzajàcych inne czynnoÊci / stany
przesz∏e (Then I realised I'd left the kettle on.); (2) w mowie
zale˝nej (She said she'd already seen it.)
13. Konstrukcje s∏u˝àce do wyra˝ania przysz∏oÊci (zdania
twierdzàce, przeczàce i pytajàce)
czas present simple u˝ywany do mówienia o faktach
przysz∏ych dot. rozk∏adów jazdy, godzin rozpoczynania si´
i koƒczenia wydarzeƒ (The train leaves at 8.)
czas present continuous u˝ywany do mówienia
o zaaran˝owanych czynnoÊciach przysz∏ych (I'm visiting my
auntie tomorrow.)
will + infinitive (future simple) u˝ywana do (1) wyra˝enia
stanu / czynnoÊci przysz∏ej niezale˝nej od woli cz∏owieka,
lecz wynikajàcej z okolicznoÊci zewn´trznych (It will be
sunny today.); (2) wyra˝enia decyzji powzi´tej w trakcie
mówienia / procesu myÊlowego (I'll have soup, please.);
(3) wyra˝enia ch´ci / gotowoÊci zrobienia czegoÊ (I'll sit on
the floor, I don't mind.); (4) sk∏adania propozycji, obietnic
(I'll do my best to help.); (5) tworzenia zdaƒ warunkowych I
typu
will + progressive infinitive (future continuous) u˝ywana
do (1) mówienia o czynnoÊci, która b´dzie odbywa∏a si´
w pewnym momencie w przysz∏oÊci (I'll be lying on the beach
at 6 tomorrow.); (2) mówienia o planach (I'll be going past the
post office anyway so I can post that for you.)
would + infinitive (future in the past) u˝ywana w mowie
zale˝nej (She told me she would come.)
wyra˝enie to be going to u˝ywane do (1) mówienia
o w∏asnych zamiarach (I'm going to start my own business.);
(2) przewidywania przysz∏oÊci na podstawie posiadanych

o czynnoÊci, która zacz´∏a si´ w przesz∏oÊci i trwa nadal,
je˝eli chcemy podkreÊliç jej trwanie (I've been going to
evening classes in Arabic.)
czas simple past u˝ywany po wyra˝eniach tzw. hypothetical
past, np. I wish, it's time, I'd rather, as if, if only, suppose,
supposing (I wish I lived somewhere else.)
czas past continuous u˝ywany w wyra˝eniach
grzecznoÊciowych typu I was wondering, I was hoping,
I was thinking ...
czas past perfect u˝ywany (1) do wyra˝enia czynnoÊci
zakoƒczonych przed okreÊlonym momentem w przesz∏oÊci
(By the age of 20, he'd written three bestsellers.);
(2) w zdaniach warunkowych III typu (If I'd known you
were going to be late, I wouldn't have bothered to come at
all.); (3) po wyra˝eniach tzw. hypothetical past, np. I wish,
it's time, I'd rather, as if, if only, suppose, supposing (I wish
I hadn't come to live here.); (4) po wyra˝eniu it was the
first time
czas past perfect continuous u˝ywany (1) do wyra˝enia
czynnoÊci, które by∏y wykonywane przez pewien okres i
poprzedza∏y inne czynnoÊci / stany (I'd been living there for
six years before he came.); (2) po wyra˝eniach tzw.
hypothetical past, np. I wish, it's time, I'd rather, as if, if
only, suppose, supposing; (3) w mowie zale˝nej (She asked
what he had been doing the previous night.)
f. Konstrukcje s∏u˝àce do wyra˝ania przysz∏oÊci (zdania twierdzàce,
przeczàce i pytajàce)
will + perfect infinitive (future perfect) u˝ywana
do mówienia o czynnoÊciach, które b´dà trwa∏y / zakoƒczà
si´ do okreÊlonego momentu w przysz∏oÊci (By this time
tomorrow, I will have finished writing this.)
will + progressive perfect infinitive (future perfect
continuous) u˝ywana do wyra˝ania czynnoÊci, które b´dà
trwa∏y przez jakiÊ czas do okreÊlonego momentu w
przysz∏oÊci (By 2050, I'll have been living in Lublin for 55
years.)
would + progressive infinitive (future continuous in the
past) u˝ywana w mowie zale˝nej (She promised she would
be looking after them.)
would + perfect infinitive (future perfect in the past)
u˝ywana (1) w mowie zale˝nej; (2) w zdaniach
warunkowych III typu
wyra˝enie to be about to / to be on the point of
s∏u˝àce do mówienia o najbli˝szej przysz∏oÊci (I'm about to
go out / I'm on the point of going out.)
g. Sk∏adnia czasownika
zdania podrz´dnie z∏o˝one: (1) orzecznikowe (The thing is
that we need him for the project.); (2) okolicznikowe
(a) celu (I went there so that I could be with him.);
(b) porównawcze (She sings well as does her sister.);
(c) warunku (III i mieszane)
konstrukcje imies∏owowe (Having done my homework,
I decided to go to the cinema.); czasownik + dope∏nienie
+ imies∏ów czynny / bierny (I saw them run across the
street. I saw the kids chasing the dog.)
konstrukcja z bezokolicznikiem typu He was the last to
notice the changes.
tryb ∏àczàcy (subjunctive) po czasownikach suggest, insist,
demand (I demand we be told at once!) i zwrotach it's
essential, it's crucial (It's crucial they be informed of this.)
konstrukcje get something done; have somebody do
something; get somebody to do something
zdania z podmiotem it z rzeczownikiem
odczasownikowym, ograniczone do it's worth, it's no use
question tags po trybie rozkazujàcym (Don't try this, will
you?); tzw. reply questions (He likes snails. Does he really?)

KURS DLA LICEUM OGÓLNOKSZTA¸CÑCEGO, LICEUM PROFILOWANEGO I TECHNIKUM

11

w chwili obecnej przes∏anek (She's going to have a baby.)

zdania oznajmujàce, przeczàce i pytajàce w stronie biernej
w czasach past continuous i present continuous; (2) strona
bierna z czasownikami see, hear, make, help (He was seen
to leave.); (3) passive gerund (He doesn't like being laughed
at.) oraz passive infinitive (She tried not to be seen.);
(4) tzw. further passive construction, zdania typu: He is /
was thought to be / to have been ...
zdania w mowie zale˝nej (równowa˝niki zdaƒ, krótkie
odpowiedzi, question tags) z ró˝nymi czasownikami
wprowadzajàcymi (She inquired if I had ever been there and
I said I hadn't.); (2) przypadki, kiedy zmiana czasów w mowie
zale˝nej nie jest konieczna (He said that water boils at 100
degrees Centigrade.); (3) if w porównaniu z whether
zdania wyra˝ajàce ˝yczenie / przypuszczenie
z wyra˝eniami: I wish, I'd rather, sooner, I'd prefer, you'd
better, suppose, supposing, if only, it's high time
inwersja stylistyczna i inne formy emfatyczne:
(1) po wyra˝eniach przeczàcych i ograniczajàcych,
zazwyczaj na poczàtku zdania (Seldom do I cry.);
(2) po przys∏ówkowych okolicznikach miejsca (In came the
professor.); (3) zdania typu cleft sentences, zaczynajàce si´
od It ..., What ..., All ... (It was Mary who stole the money.;
What I want now is a cup of coffee.; All I want is you.); (4)
emfatyczne u˝ycie czasownika posi∏kowego do (He did visit
me that day.; Do help yourself to a cookie.);
(5) dopowiedzenia z inwersjà typu So / Nor (neither) do I.

14. Sk∏adnia czasownika
zdania wspó∏rz´dnie z∏o˝one
zdania podrz´dnie z∏o˝one: (1) podmiotowe (What I like
about you is your honesty.); (2) dope∏nieniowe (I'd like you
to visit me more often.); (3) przydawkowe ograniczajàce
(The man who lives next door is a doctor.) i opisujàce (My
mother, who likes cinema, won a trip to Cannes.);
(4) okolicznikowe: (a) celu (I've come to collect you.); (b) czasu
(Visit me when you return.); (c) miejsca (I live where you used
to.); (d) porównawcze (You are as tall as I am.);
(e) przyczyny (I took a taxi because I was late.); (f) przyzwolenia
(Although he's young, he's very smart.); (g) skutku (I worked till
late so I was tired.); (h) warunku (typu 0, I, II)
konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne: (1) czasownik
+ bezokolicznik (He promised to bring some good films.);
(2) czasownik + gerund (He likes dancing.); (3) czasownik
+ dope∏nienie + bezokolicznik (z lub bez to) (She allows
him to stay. /She lets him stay.)
konstrukcja have something done (I had my car repaired.)
zdania z podmiotem it (tzw. empty it) (It's cold outside.; It's
a long way from here.; It's time to get up.; It's good of you
to tell me.)
zdania z podmiotem there (There is / was / will be a strike.)
question tags (He's not very bright, is he?)
zdania oznajmujàce, przeczàce i pytajàce w stronie biernej
w czasach: simple present, simple past, present perfect, will
+ infinitive, past perfect
zdania twierdzàce, pytajàce i rozkazy w mowie zale˝nej
z czasownikami typu say, tell, ask; nast´pstwo czasów
pytania poÊrednie (Could you tell me if there is a bank near
here?)
zdania wykrzyknikowe

Rzeczownik i fraza rzeczownikowa
a. Rzeczowniki majàce (1) tylko form´ liczby pojedynczej (news,
measles); (2) tylko form´ liczby mnogiej (scissors, pliers); (3) dwie
formy liczby mnogiej (dwarfs / dwarves)
b. Liczba mnoga rzeczowników z∏o˝onych (passers-by; women
doctors; grown-ups)
c. double genitive: my sister's boyfriend's dog

1. Rodzaj rzeczownika (mass noun, etc.)
2. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
3. Budowa s∏owotwórcza rzeczownika; rzeczowniki z∏o˝one
4. Liczba pojedyncza i mnoga (regularna i nieregularna)
5. Forma dzier˝awcza rzeczownika (saxon genitive – Susan's
boyfriend; of genitive – the name of the restaurant)
6. Rzeczowniki w funkcji przymiotnika (competition entry)
7. Przedimki: nieokreÊlony, okreÊlony i zerowy

Zaimek
1. Zaimki: osobowe (I, you, he), dzier˝awcze (mine, yours, his),
zwrotne i emfatyczne (myself, yourself / ourselves, himself),
wskazujàce (this, these), pytajàce (who, what), wzgl´dne (who,
where, whose); wzajemne (each other / one another)
2. Zaimek bezosobowy you
3. Zaimek nieokreÊlony / okreÊlniki w roli zaimka: some(one),
any(thing), no(where), none, either, neither; many, much, few,
a few, little, a little; another, other, others, the others, the other;

every, each; enough; both, all
a. Zaimek bezosobowy one
b. either – or; neither – nor

Przymiotnik
1. Regularne i nieregularne stopniowanie przymiotników (nice –
nicer – the nicest; handsome – more handsome – the most
handsome; good – better – the best; far – farther – the farthest,
bad – worse – the worst, little – less – the least), u˝ywane do
porównaƒ w stopniu równym, wy˝szym i najwy˝szym
2. Przymiotniki dzier˝awcze (my, his, her, your, their)
3. Budowa s∏owotwórcza przymiotnika
4. U˝ycie przymiotnika w wyra˝eniach z: too, enough, as ... as, so,
such, how, what, than
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a. Regularne i nieregularne stopniowanie przymiotników (old –
elder – the eldest) u˝ywane do porównaƒ w stopniu ni˝szym
b. Konstrukcje the (+ stopieƒ wy˝szy), the (+ stopieƒ wy˝szy);
more and more ...
c. Przymiotniki z∏o˝one (long-legged, big-headed)
d. KolejnoÊç przymiotników przed rzeczownikiem (a small Persian
carpet, a Persian small carpet)
e. U˝ycie przymiotnika z the w funkcji rzeczownika okreÊlajàcego
grup´ ludzi (the rich, the unemployed)
f. Przymiotnik po czasownikach postrzegania (The dinner smells
nice.; You look wonderful.)
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Przys∏ówek
1. Regularne i nieregularne stopniowanie przys∏ówków
2. Miejsce przys∏ówka w zdaniu: (a) przys∏ówki cz´stotliwoÊci (He
always comes on time.; He is always late.); (b) przys∏ówki cz´sto
u˝ywane z czasami (He hasn't come yet.)
3. Przys∏ówek z too (He was walking too slowly.) i enough (He
wasn't walking quickly enough.)

a. Przys∏ówki o dwóch znaczeniowo ró˝niàcych si´ formach
(He came late.; Have you seen him lately?)
b. Konstrukcja the ... the ... z przys∏ówkiem (The more slowly you
drive, the safer you are.)

Liczebnik
Liczebniki g∏ówne i porzàdkowe

Przyimek
1. Przyimki okreÊlajàce miejsce, kierunek, odleg∏oÊç (in the cinema;
at home; towards us)
2. Przyimki okreÊlajàce czas (in summer, on Monday, at midday,
on New Year's Eve; in twenty minutes)
3. Czasowniki u˝ywane z przyimkami (think about; apologise to
someone for something)
4. Przyimki przyczyny (due to; because of; in view of)
5. Przymiotniki u˝ywane z przyimkami (serious about; responsible
for)
6. Popularne wyra˝enia przyimkowe (by mistake, on television,
out of order)
7. Pytania z przesuni´tym przyimkiem (What are you thinking
about?)
8. Przyimek w zdaniach przydawkowych (the students you are
responsible for)

Spójnik
and, but, if, unless, that, till, until, when, while, after, before,
because, (al)though, so

in spite of, despite, on condition that, as long as, supposing,
providing / provided that, so as (not) to, even though, even if,
whereas, as if, as though

2.3.2. Leksyka
Ka˝dy akt komunikacji j´zykowej umiejscowiony jest w kontekÊcie konkretnej sytuacji, którà z kolei mo˝na wpisaç w jednà
z wielu sfer (ang. domain), wokó∏ których zorganizowane jest ˝ycie ludzkie. Chocia˝ w zale˝noÊci od potrzeb uczniów mo˝na
wyznaczyç niezliczonà wr´cz liczb´ takich organizujàcych sfer, to dla celów nauczania i uczenia si´ j´zyka obcego ogólnego
zdecydowaliÊmy si´ wyró˝niç (wzorujàc si´ na A Common European Framework) nast´pujàce trzy sfery, niezb´dne – naszym
zdaniem – nastolatkowi, który wykorzystuje j´zyk przede wszystkim do nawiàzywania kontaktów oraz w nauce:
sfera ˝ycia osobistego, w której uczeƒ funkcjonuje jako osoba prywatna,
sfera ˝ycia publicznego, w której uczeƒ funkcjonuje jako cz∏onek wi´kszej grupy / spo∏eczeƒstwa,
sfera edukacji, w której uczeƒ funkcjonuje jako cz∏onek zorganizowanego procesu nauczania, szczególnie (ale
niekoniecznie) jako cz∏onek instytucji, jakà jest szko∏a.
W ramach ka˝dej z tych sfer mo˝na przewidzieç pewne charakterystyczne / cz´sto wyst´pujàce sytuacje, które da si´ opisaç
poprzez typowe dla nich:
miejsca / budynki, etc.,
instytucje / organizacje / grupy spo∏eczne,
osoby zwiàzane z sytuacjà,
przedmioty (o˝ywione i nieo˝ywione),
dzia∏ania, w jakie anga˝ujà si´ osoby,
wydarzenia,
teksty.
S∏ownictwo, które przewiduje nasz program nauczania, zosta∏o zorganizowane i opisane w ramach wy˝ej wymienionych sfer
i sytuacji, które mo˝na ogólnie opisaç jako zakresy tematyczne, jakie nale˝y realizowaç. Zaproponowany podzia∏ na sfery i sytuacje mo˝e pomóc nauczycielowi w przygotowaniu prezentacji lub utrwaleniu poznanego s∏ownictwa – w ramach pola semantycznego, osadzonego w konkretnej sytuacji. Gdy sytuacja jest bliska nastolatkowi, b´dzie si´ on móg∏ z nià zidentyfikowaç, co
umo˝liwi personalizacj´ wprowadzanego materia∏u leksykalnego i tym samym u∏atwi jego zapami´tanie.
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Sfera

˚ycie osobiste

˚ycie publiczne

Edukacja

14

PROGRAM NAUCZANIA J¢ZYKA ANGIELSKIEGO

W∏adze
Gremia polityczne
Ustawodawstwo /
prawo
Zdrowie publiczne
Partie polityczne
Zwiàzki
i stowarzyszenia
Zwiàzki wyznaniowe

W∏adze szkolne
i oÊwiatowe
System oÊwiaty

Szko∏a: klasy, korytarz,
boisko
System szkolnictwa:
szko∏a podstawowa,
gimnazjum, szko∏a
Êrednia, uniwersytet
Sale wyk∏adowe
Akademiki / bursy
Laboratoria
Sto∏ówka

Rodzina
Powiàzania spo∏eczne

Dom: dom
i mieszkanie, pokoje,
ogród, dom w∏asny,
rodziny, przyjació∏,
ludzi obcych
Miejsce w hotelu
WieÊ, morze

Miejsca publiczne:
ulica, park, place
miejskie, etc.
Transport
Sklepy, supermarkety
Szpitale, przychodnie,
kliniki
Obiekty sportowe
Teatr, kino, miejsca
rozrywki (dyskoteka,
pub)
Galerie, muzea
Restauracja, pub,
hotel
Miejsca kultu

Instytucje /
organizacje

Miejsca / budynki,
etc.

Nauczyciele
Pracownicy obs∏ugi
Rodzice
Koledzy / kole˝anki
z klasy

Obywatele
Urz´dnicy
Personel sklepów
Policja, armia, s∏u˝by
bezpieczeƒstwa
Kierowcy,
konduktorzy,
pasa˝erowie
Gracze, fani,
widzowie
Aktorzy
Kelnerzy, barmani
Osoby duchowne,
zgromadzenie, wierni

Dziadkowie, rodzice,
dzieci, rodzeƒstwo,
wujkowie, ciotki,
kuzyni, teÊciowie,
ma∏˝onkowie,
przyjaciele, znajomi,
osoby szczególnie
bliskie (wyglàd
zewn´trzny, cechy
charakteru, stan
cywilny)

Osoby

Materia∏y
piÊmiennicze
Szkolne mundurki
Sprz´t i ubiór
sportowy
Jedzenie
Sprz´t audio-wizualny
Pomoce szkolne
Komputer, internet

Pieniàdze, portfel
Druki
Dobytek
Broƒ
Plecaki, torby
Programy
Posi∏ki, przekàski,
napoje
Paszport, prawo jazdy

Meble, wyposa˝enie
domu, narz´dzia,
dzie∏a sztuki,
przedmioty u˝ytkowe
Ubiór, zabawki
Dzikie / domowe
zwierz´ta, ulubione
zwierzàtko
Pogoda
Sprz´t sportowy,
muzyczny

Przedmioty

Rozpoczynanie /
koƒczenie szko∏y
(etapu edukacji)
Egzaminy
Rezygnowanie
ze szko∏y
Wywiadówki
Dni sportu, kultury,
etc.
Problemy z dyscyplinà

Zdarzenia
Wypadki, choroby
Zgromadzenia
publiczne
Procesy sàdowe,
aresztowania, kary,
mandaty
Mecze, turnieje
Wyst´py,
przedstawienia
Wesela, pogrzeby

UroczystoÊci osobiste
i rodzinne, spotkania,
przyj´cia, odwiedziny
Spacery, jazda na
rowerze, jazda
samochodem,
wakacje, wycieczki
Wypadki
Zjawiska naturalne
Ochrona Êrodowiska
Uzale˝nienia
(narkotyki, alkoholizm,
etc.)
Wydarzenia sportowe

Wydarzenia

Przygotowanie si´
i uczestniczenie
w zaj´ciach, grach,
zabawach
Praca w∏asna
w bibliotece,
laboratorium, etc.
Eksperymenty
Praca domowa
Debaty i dyskusje
Nauka j´zyków
obcych
Ocenianie

Kupowanie
i uzyskiwanie
przedmiotów i us∏ug
Korzystanie z pomocy
medycznej
Podró˝owanie
samochodem, kolejà,
statkiem, samolotem
Rozrywka i relaks
Uczestnictwo
w obrzàdkach
religijnych
Wyra˝anie uczuç

Rutyna dnia
codziennego: ubieranie
si´, gotowanie, jedzenie,
higiena, chodzenie do
szko∏y, nauka
Dbanie o zdrowie,
samopoczucie
Czytanie, radio
i telewizja
Rozrywka
Hobby
Zabawy i sporty
Praca zawodowa,
kwalifikacje, uprawnienia

Dzia∏ania

Podr´czniki
èród∏a
encyklopedyczne
Tekst na tablicy,
ekranie komputera,
etc.
åwiczenia
Dziennik
S∏owniki

Publiczne og∏oszenia
i zawiadomienia
Metki, nalepki,
etykiety, opakowania
Ulotki, graffiti
Bilety, rozk∏ady jazdy
Zawiadomienia,
regulaminy
Programy
Umowy
Menu
Teksty religijne, hymny

Telegazeta, internet,
programy telewizyjne
i nagrane teksty
mówione
Instrukcje obs∏ugi
Przepisy kulinarne,
diety
Materia∏y u˝ytkowe,
broszury, reklamy
PowieÊci, czasopisma,
gazety
Listy osobiste /
korespondencja

Teksty

3. Planowanie procesu kszta∏cenia
3.1. Wprowadzenie
Planowanie jest kluczowym elementem w nauczaniu, zaÊ wed∏ug Nowego s∏ownika pedagogicznego (Okoƒ, 1996) jest cz´Êcià
naukowej organizacji procesu dydaktycznego, dzia∏u dydaktyki, który traktuje proces dydaktyczny jako uk∏ad dynamicznie
ze sobà powiàzanych elementów, w których poszukuje si´ najlepszych strategii dla osiàgni´cia wysokiej wydajnoÊci. Zdaniem
teoretyków uczenia si´ „rozmiar i uk∏ad uczenia si´ zale˝y od charakteru przerabianego materia∏u, od tego, jak jest on posegmentowany i w jakim porzàdku zosta∏ zaprezentowany” (Perrot, 1995:17). Ochenduszko (1997:11) przypomina, ˝e do celów
planowania nale˝à:
polepszenie skutecznoÊci nauczania,
odpowiednie wykorzystanie wiedzy i Êrodków,
polepszenie motywacji zarówno nauczania, jak i uczenia si´,
Êwiadoma kontrola nad procesem kszta∏cenia, zwi´kszenie aktywnoÊci ucznia (dzi´ki odpowiednio zaplanowanej pracy
uczeƒ staje si´ wspó∏twórcà procesu kszta∏cenia i partnerem nauczyciela),
ochrona przed przypadkowoÊcià i chaotycznoÊcià dzia∏aƒ,
ochrona przed rutynà i monotonià dydaktycznà.
Tak wi´c planowanie ma wspomóc efektywnoÊç nauczania, stajàc si´ przez to jednà z podstawowych umiej´tnoÊci nauczyciela.
Punktem wyjÊcia planowania procesu kszta∏cenia jest program nauczania oparty na podstawie programowej, zaÊ jego efektem
koƒcowym jest sporzàdzony plan, b´dàcy swoistà wytycznà dzia∏ania. Wed∏ug Kotarbiƒskiego plan jest „podobiznà konkretu”,
tj. modelem powstajàcego przedmiotu (Kotarbiƒski, 1960). W dydaktyce wymieniane sà ró˝ne rodzaje planów w zale˝noÊci od
czasu, na jaki sà przeznaczone lub celów, którym s∏u˝à. Ze wzgl´du na czas Okoƒ podaje trzy rodzaje planów: roczny, okresowy i codzienny, zaÊ Yinger planowanie dzienne, tygodniowe, planowanie jednostki tematycznej, semestralne i planowanie
roczne. Ze wzgl´du na cele Niemierko rozró˝nia planowanie kierunkowe, metodyczne i wynikowe.
Istotà planowania kierunkowego jest powiàzanie celów poznawczych kszta∏cenia z motywacyjnymi oraz dobranie materia∏u
kszta∏cenia w taki sposób, by poszczególne jego jednostki umo˝liwi∏y osiàgni´cie odpowiednich celów kszta∏cenia. Planowanie
takie ukierunkowuje czynnoÊci nauczania bez wp∏ywu na ocen´ osiàgni´ç uczniów oraz przyj´tà metodologi´, a swoim zakresem obejmuje plan pracy na semestr i rok szkolny.

Plan metodyczny (Niemierko, 2001) przekszta∏ca treÊç nauczania w sytuacje zadaniowe, sk∏aniajàce uczàcego si´ do wykonania przewidzianych czynnoÊci. Dotyczy on zatem konkretnej jednostki lekcyjnej lub cyklu lekcji, jest zorientowany na cele lekcji
i czynnoÊci uczniów oraz ÊciÊle powiàzany z planem wynikowym.

3.2. Planowanie wynikowe
Planowanie wynikowe polega na pogrupowaniu materia∏u kszta∏cenia na dzia∏y programowe i du˝e jednostki tematyczne.
Powinno doprowadziç do hierarchii wymagaƒ programowych w zwiàzku z kolejnymi tematami zaj´ç. Nale˝y w tym miejscu
podkreÊliç wa˝noÊç wymagaƒ programowych, bowiem wed∏ug nich nauczyciel b´dzie dokonywa∏ oceny osiàgni´ç uczniów,
a tak˝e skutecznoÊci w∏asnej pracy. OczywiÊcie nale˝y ustrzec si´ przed pu∏apkà, jakà stawia planowanie wynikowe: poziom
wymagaƒ nale˝y bezwzgl´dnie dostosowaç do mo˝liwoÊci intelektualnych uczniów, nie stawiaç zbyt wysokich wymagaƒ
uczniom s∏abym ani zbyt niskich zdolnym.
Plan wynikowy stanowi integralnà cz´Êç planu dydaktyczno-wychowawczego, którego autorem jest indywidualny nauczyciel
uczàcy danà grup´ uczniów. Plany pracy z kolejnych lat nauki w szkole ponadgimnazjalnej powinny byç ze sobà spójne
i odzwierciedlaç wybrany przez nauczyciela program nauczania, szczególne zaÊ spiralny uk∏ad treÊci nauczania i sposoby osiàgania za∏o˝onych na poczàtku celów przedmiotowych i umiej´tnoÊci kluczowych. Ponadto kryteria proponowanych ocen,
stanowiàce cz´Êç planu, powinny byç zgodne z Przedmiotowym Systemem Oceniania, opracowanym przez danego nauczyciela
lub zespó∏ przedmiotowy, zaÊ PSO – z Wewnàtrzszkolnym Systemem Oceniania.
Wychodzàc naprzeciw potrzebom spe∏nienia wymogów formalnych, wed∏ug których w procesie uzyskiwania coraz wy˝szych
stopni awansu zawodowego nauczyciel zobowiàzany jest do tworzenia planu pracy dydaktyczno-wychowawczej na kolejne lata
szkolne, jak i starajàc si´ spe∏niç oczekiwania rzeszy nauczycieli, pragnàcych ulepszyç jakoÊç nauczania i w∏asnej pracy, przedstawiamy w niniejszym programie plan wynikowy, oparty na podr´czniku ForMat 1, autorstwa Diany Pye i Hanny Kryszewskiej,
wydanym w roku 2002 przez Macmillan Polska. Poniewa˝ podstawowym wymogiem planowania wynikowego jest realne
rozpoznanie potrzeb i mo˝liwoÊci ucznia oraz odpowiednie zhierarchizowanie wymagaƒ, opracowany przez nas plan jest
jedynie propozycjà, z mo˝liwoÊcià modyfikowania w zale˝noÊci od konkretnej sytuacji dydaktycznej.
W przedstawionej (str. 40) propozycji przyj´liÊmy dwa poziomy wymagaƒ: podstawowy (P) i ponadpodstawowy (PP); spe∏nienie wymagaƒ podstawowych oznacza uzyskanie oceny dostatecznej. Przy ustalaniu wymagaƒ wykorzystaliÊmy podstaw´ proKURS DLA LICEUM OGÓLNOKSZTA¸CÑCEGO, LICEUM PROFILOWANEGO I TECHNIKUM
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gramowà, zarzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczàce oceniania i klasyfikowania, wymagania edukacyjne dotyczàce IV
etapu edukacyjnego oraz standardy egzaminacyjne. KierowaliÊmy si´ równie˝ nast´pujàcymi kryteriami:
przyst´pnoÊç,
wartoÊç kszta∏càca,
niezawodnoÊç,
niezb´dnoÊç wewnàtrzprzedmiotowa,
niezb´dnoÊç mi´dzyprzedmiotowa,
u˝ytecznoÊç.
Wymagania ponadpodstawowe z poziomu ni˝szego, np. pre-intermediate, nale˝y na kolejnym poziomie, np. intermediate,
traktowaç jako wymagania podstawowe.
Plan wynikowy opracowaliÊmy w formie tabeli z zamieszczeniem zoperacjonalizowanych celów lekcji dotyczàcych sprawnoÊci
j´zykowych, dodajàc zakres struktur gramatyczno-leksykalnych.

3.3. Metody i techniki pracy na lekcjach
Poni˝ej przedstawiamy opracowane w oparciu o podr´cznik ForMat 1, autorstwa Diany Pye i Hanny Kryszewskiej (Macmillan
Polska, 2002) przyk∏ady metod i technik pracy na lekcjach j´zyka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej. Szczegó∏y pracy na
lekcjach zosta∏y przedstawione w poradniku dla nauczyciela, b´dàcym integralnà cz´Êcià kursu ForMat.

3.3.1. Nauczanie sprawnoÊci j´zykowych
3.3.1.1. Mówienie
W celu kszta∏cenia umiej´tnoÊci mówienia, rozumianej jako ustne porozumiewanie si´ lub konstruowania d∏u˝szej wypowiedzi
ustnej preferowana jest praca w parach symulujàca naturalnà sytuacj´ j´zykowà. Cz´sto s∏u˝y ona wprowadzeniu lub utrwaleniu poznanego s∏ownictwa, wprowadzeniu do tematu lekcji. Poni˝ej prezentujemy przyk∏adowe çwiczenia s∏u˝àce nauczaniu
mówienia, zilustrowane przyk∏adami z podr´cznika ForMat 1:
reagowanie w ró˝nych sytuacjach dnia codziennego (na podstawie dostarczonego materia∏u stymulujàcego, np. krótki opis
sytuacji)
3 Work in pairs. Say what you can or can’t do
in these places.
petrol station church hospital cinema
lift swimming pool library park train
classroom

Here are some words to help you.
smoke drink sing wear a hat
read a book lean out of the window
wear shoes talk go to sleep
take your dog wear shorts eat
■ You can’t smoke at a petrol station.

luka informacyjna
18 Work in pairs.
Student A: Turn to page 157.
Student B: Turn to page 158.

16
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reagowanie na dostarczony materia∏ wizualny / s∏uchowy (opis obrazka, przedmiotu, miejsca, zjawiska, procesu;
analizowanie, syntetyzowanie i interpretacja dostarczonych informacji)

Who are we?

I

16 Read the survey and decide which country is the
most European and which is the least European.

17 Complete the graph about European identity with these
labels. Use the information from the survey in 16.

n a recent survey, young people in
Britain, Germany, Italy and France
were interviewed about how European
they consider themselves.
The results show that a majority of
young Europeans consider themselves
to be more nationals than Europeans.
However, almost one-third now see
themselves as Europeans rather than
nationals of their home country. And
about four per cent have no opinion.
The Italians see themselves as more
European than the other nationalities.
Two in five Italians consider themselves
to be more European than Italian.
Over one-third of Germans see
themselves as firstly European, while
the British are the least likely to feel any
European identity. The British are also
the least enthusiastic about political
union.

European national no opinion

18 Organise a class survey on European identity. Ask all the
students this question and draw a graph for your class.

30 %

Do you see yourself as more European, more Polish or do
you have no opinion?

19 Discuss your results and compare them with the results

4%

in 16.

relacjonowanie wydarzeƒ
koƒczenie zdaƒ
16 Work in pairs. Talk about your feelings in
different situations. Use these adjectives.
annoyed surprised worried amazed
embarrassed relaxed
■ I feel embarrassed when I have to
speak in front of a lot of people.

krótkie wypowiedzi na zadany temat / pytanie
9 Work in pairs. Discuss your families. Ask and answer
questions about ...
–
–
–
–

the size of your family,
the relationship between your brothers and sisters,
the relationship with your parents,
the relationship with your grandparents and other
relatives,
– if one or both parents work.

uczestnictwo w dyskusji / debacie / role-play
10 Read these sentences and decide if an adult or a
young person said them.
1
2
3
4
5
6
7

Turn that music down.
It’s just not fair. I can never do anything right.
I can’t understand you if you don’t speak clearly.
You never listen to me.
All my friends stay out late, why can’t I?
If you don’t tidy your room, you can’t go out.
Can’t I do it later?

12 Work in groups. Discuss your answers. Talk about
situations when you, your friends, your parents or
other adults say similar things.

Study guide
Preparing a role play
When you are asked to prepare a role play ...
● choose a situation or discuss the situation you
are given,
● decide what each person says,
● decide who plays which role,
● write down key words to help you,
● practise the conversation,
● change roles so that each student practises
a different role.

13 Work in pairs. Choose a situation from 12.
Follow the steps in the Study guide. Use one
or more of the sentences in 10.

14 Role play your conversation for the
class. Decide which is the best.
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3.3.1.2. S∏uchanie – rozumienie mowy / tekstu ze s∏uchu
S∏uchanie jest sprawnoÊcià receptywnà, ÊciÊle powiàzanà ze sprawnoÊcià produktywnà jakà jest mówienie. èród∏em materia∏u
do s∏uchania mo˝e byç sam nauczyciel, inni uczniowie i kasety audio / video. G∏ówne typy zadaƒ polegajà na s∏uchaniu w celu
zrozumienia ogólnego sensu wypowiedzi lub w celu uzyskania informacji szczegó∏owych. Kszta∏càc t´ umiej´tnoÊç j´zykowà,
nauczyciel mo˝e wykorzystaç nast´pujàce rodzaje çwiczeƒ:
zadania wielokrotnego wyboru (2 / 3 / 4 opcje)
2 Work in pairs. Read these sentences and
try to guess the correct ending.
1 Our diet affects our ...
a body.
b body and mind.
c mind.
d balance.
2 Proteins ...
a help us wake up.
b make us feel fat.
c give us energy.
d help us burn fat quickly.

3 The effect of drinking honey and milk
comes from ...
a milk.
b honey.
c a combination of milk and honey.
d calcium only.
4 Before an exam you should ...
a drink coffee.
b mix drinks.
c drink juice with a spice.
d go to a bar.
5 Oregano is ...
a a kind of pizza.
b a plant used for cooking.
c a kind of drug.
d a part of your garden.

dopasowywanie mówiàcego do tematu / wypowiedzi
11 Decide which speaker has these opinions.
Write A for Alun or H for Heulwen.

1 All children should learn Welsh
at school.
2 Children should be able to
choose to learn Welsh or not.
3 Language is an important part
of cultural identity.
4 You can be Welsh without
speaking the language.

Now listen again and check.

udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczàce tekstu (tzw. comprehension questions); uzupe∏nianie map, wykresów, grafów,
zg∏oszeƒ, druków, formularzy, etc.
9

10

Listen and answer these questions.
1 How did Jeff feel when he heard that Sam was
planning a gap year?
2 How did Sam’s parents feel when he
told them about the gap year?
3 How do his parents feel now?
4 How does Sam feel now?

Listen and tick the
places on the map which
Sam is sure to visit.

Now listen again and check.

uzupe∏nianie luk, tabel
3

Listen and complete these sentences.
Jenny
1 My parents give me ____ pocket money
every month.
2 I get some extra from my ____.
3 In all, I get about ____ a month.
Kate
4 I get ____ pocket money from my
parents.
5 I get a job every ____.
6 I spend about ____ each month.
Philip
7 My parents give me ____ pocket money
a month.
8 I do babysitting so in all, I get about
____ a month.
9 I spend about ____ a month on my
mobile phone.

18

4

Listen again and tick the things they
spend their money on.

Jenny

Kate

Philip

clothes
their mobile phone
music
magazines
hobbies
going out
food and drink
other

PROGRAM NAUCZANIA J¢ZYKA ANGIELSKIEGO

porzàdkowanie zdaƒ, akapitów, obrazków, etc.
10

Listen and number these events in the order they
happened.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

The police officers went to their positions.
The robbers jumped out of the bulldozer.
The police replaced the real diamonds with fakes.
One of the men used a van to take the speedboat
to the river.
They drove the bulldozer through the Dome gate.
The police jumped on the robbers and arrested
them.
Four of the robbers started to cross London in
the bulldozer.
Two of the robbers smashed the diamond cabinet.
One man drove the speedboat down the river.
They drove through the wall into the building.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Now listen again and check your answer.

poprawianie b∏´dnych informacji
14

Listen again and correct the mistakes in some of
these sentences.
1 Manchester is Britain’s second biggest city.
■ Manchester is Britain’s third biggest city.

2 Old Trafford is a famous theatre.
3 Manchester is famous because it was the country’s
first industrial city.
4 The city centre is big and attractive.
5 Parts of the cathedral were built in the 12th century.
6 Castlefield Heritage Park is just south east of the
city centre.
7 You can visit the world’s oldest airport in the
Heritage Park.
8 There are good cinemas near the canal.
9 It’s mainly an important industrial centre today.
10 Famous classical musicians come from Manchester.
11 There are two major universities in Manchester.
12 Manchester’s universities are well-known for
business studies.

okreÊlanie rodzaju i funkcji tekstu
3.3.1.3. Rozumienie tekstu czytanego
W przypadku czytania, podobnie jak rozumienia ze s∏uchu, istotne jest zrozumienie ogólnego sensu wypowiedzi lub uzyskanie
informacji szczegó∏owych. Podobne rodzaje çwiczeƒ s∏u˝à kszta∏ceniu tej umiej´tnoÊci j´zykowej:
zadania wielokrotnego wyboru (2 / 3 / 4 opcje)
7 Read the article about Albert Einstein and complete the
task in 6.
1 Einstein published the theory of relativity …
a in 1879.
b in the first decade of the 20th century.
c when he was a student.
d when he was an old man.
2 Mileva Maric …
a met Marie Winteler.
b was the only woman at university in Zurich.
c was independent like Marie.
d wasn’t Albert’s first love.
3 The letters show …
a Albert’s love for Mileva only.
b Mileva’s love for Albert only.
c Albert’s different ideas and emotions.
d Albert’s mother’s opinions.
4 Albert and Mileva …
a didn’t get married.
b separated.
c were interested in the same things all their lives.
d were always in love.
5 Einstein’s brain …
a is now complete.
b was examined by Marian Diamond.
c had an extra part.
d had only 73 per cent of some cells.

Now work in pairs. Check your answers.

E

verybody knows Einstein
was a very special man – a
genius. He was born in
1879 and in 1905 he
changed modern physics.
Thanks to him we see time and space
differently. The theory of relativity
changed the way we think about the
world. Recently, with the discovery of
Einstein’s letters we have learnt more
about him.
Little is known about his teenage
years and his love life as a young man.
He first fell in love with Marie Winteler
at secondary school in Ulm. Then he
moved to Zurich and met Mileva
Maric at university in 1897. She was
the only woman in his class and Albert
thought that she was his equal, strong
and independent like him.
We learned a lot about his emotions
when his love letters to Mileva Maric
were found in 1986. They show not
only his love for her but the thoughts
and feelings of a man growing up. In
one of the letters he writes that he can
shave every day. There are fifty-four
letters from Einstein to Mileva and
eleven letters from her. She called him
Johnnie, he called her Dollie.
Einstein’s mother was against Mileva
and their relationship. ‘You are ruining
your future,’ she repeated. This did
not stop them from getting married in
1903.
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dopasowywanie nag∏ówków / zdj´ç do tekstu; dopasowywanie / wybór streszczenia przeczytanego tekstu (rozpoznanie
ogólnej myÊli tekstu / poszczególnych cz´Êci tekstu)
2 Work in pairs. Look at these photographs

4 Read these summaries of the articles.

and describe them.

Only two of them are correct. Decide
which they are.

3 Read the articles opposite and match

1 In India, many children who cannot
read or write have the use of a wall
computer. They quickly teach
themselves how to use it and this also
helps them learn to read.
2 Children who do computer courses
when they are very young, learn to read
and write later than other children.
This is a big advantage because they
do not do well at school and pass their
exams at a later age.

them with the photographs below.
Now match these titles with the articles.
1
2
3
4

The magic bus
The earlier the better
The computer in the wall
Taking IT to the street kids

3 Children can communicate with other
people on the Internet in special IT
centres for homeless kids. They
also learn computer skills which may
help them find jobs.
4 People in many isolated country areas
do not know much about computers and
the Internet. Special IT buses carry
people around the country and give
them the opportunity to understand
this modern technology.

udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczàce tekstu (tzw. comprehesion questions)
3 Read the article again and answer these
questions.
1 How long did William stay in each of
the places during his gap year?
2 What did he do there?
3 How did he describe his trip to Chile?

4 Find words or expressions in the article
which are similar to these.
1
2
3
4
5

have a quiet life (paragraph 2)
likes (paragraph 2)
took part (paragraph 3)
housework (paragraph 4)
a long way from other villages and
towns (paragraph 5)

1

TODAY, many British students take a year
out between school and higher education.
Most people use their gap year to travel or to
work in a foreign country. Others choose to
work for the whole year at home and save
their money to help them pay for their
university education. A gap year helps
young people to improve their selfconfidence and get on with other people.
They learn to look after themselves and they
gain work experience. These are all skills
which are very useful during their years at
university. Many universities like students
to have a gap year. Research has shown that
students who take a year out are more likely
to finish their university course than
students coming straight from school. Many

employers also often prefer job candidates
who have taken a year out because they
have more experience than other graduates.
PRINCE WILLIAM did not take things easy
during his gap year in 2001. After doing
a six-week army survival course in Belize,
Central America, the young prince took part
in a ten-week educational project on the
island of Mauritius in the Indian Ocean.
William is keen on swimming and diving
and he went scuba-diving on the magnificent
coral reefs. He studied the ocean plant and
animal life around the island.
IN JULY, he stayed for ten weeks at a
working camp in Chile. A voluntary
group called Raleigh International organised
this project and one hundred and ten young

2

3

pytania typu „prawda / fa∏sz” (wybór opcji mo˝na rozszerzyç o „tekst nie zawiera takiej informacji”)
10 Read the brochure and decide which statements
are true (T) and which are false (F) or not
mentioned (NM).
Northern countries will get hotter and drier.
Many species will disappear if the climate changes.
Industry is responsible for global warming.
We can stop global warming if we do something now.
Tigers will probably be extinct in a hundred years’
time.
6 National parks in other European countries have
saved many wild animals.
7 The number of wild bison in Poland is growing.
8 Planet Watch has created many national parks
around the world.
1
2
3
4
5

porzàdkowanie zdaƒ, akapitów, obrazków, etc.
4 Read the article opposite and match
these headings with paragraphs a – e.
1
2
3
4
5

20

Cutlery lessons
The fast food generation
How to eat peas
Family meals are a thing of the past
Bigger peas for children
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szybkie wyszukiwanie konkretnej informacji w tekÊcie
6 Read the rest of the article. Find out which city has ...
good weather a football competition an ancient castle
fashion shows a famous 15th century bridge
golf courses a royal palace a port a parliament
an international arts festival famous art galleries a river

7 Read the article again and find out what these dates and
figures refer to.
450,000 5,000 16th 18th 30 31st December 461,000
200 BC 12th 19th 15th 27

Now find three things that are similar and three things
that are different.

T

owns, cities and villages
all over Britain have twin
towns in other parts of
the world. The aim is to help
people from different countries
to understand each other better.
Most twin towns have something
in common and they are often a
similar size. The towns develop
cultural exchanges. They usually
start with youth and school
exchanges. But many towns
organise exchanges for many
groups of people like farmers,
senior citizens, gardeners, etc.

pog∏´bianie wiedzy na temat technik poprawnego czytania; okreÊlanie rodzaju i funkcji tekstu
2 Work in pairs. Answer these questions.
1 How often do we read these types of
texts in Polish?
2 How often do we read these types of
texts in English?
3 How do we usually read each of the texts?
Do we ...?
– read every word from the beginning
to the end
– read it quickly until we find the
information we’re looking for

3 Say why we usually read these types of
texts. Choose from these reasons ...
–
–
–
–
–
–

for pleasure,
to find specific information,
to keep up with the news,
to find out how to do something,
to remind me of something,
to find out what to write.

4 Look at the passage and decide what type
of text it is.

3.3.1.4. Redagowanie wypowiedzi pisemnej
Ta umiej´tnoÊç nale˝y do najtrudniejszych sprawnoÊci j´zykowych, a jej kszta∏cenie powinno byç rzetelnie i systematycznie
prowadzone. Przed uczniami stoi bowiem koniecznoÊç redagowania krótkiej (notatka, list, C. V.) i d∏u˝szej formy u˝ytkowej
(esej, rozprawka, itp.) nie tylko podczas egzaminu maturalnego, lecz równie˝ w przysz∏ym ˝yciu zawodowym. Najcz´Êciej
wypowiedzi pisemne redagowane sà na podstawie modeli podanych w zadaniu, po uprzednim omówieniu struktury i formy
danej wypowiedzi,
15 You are going to write a story about a frightening
experience. It can be true or imaginary. Make notes.
Use this plan to help you.
Paragraph 1
– describe the situation at the beginning of the
story, write about ...
when it happened,
where it happened,
who was there
Paragraph 2
– describe what happened
– write about the people’s reactions and feelings
Paragraph 3
– describe what happened in the end

jak te˝ wykonaniu prostszych çwiczeƒ, takich jak:
uzupe∏nianie zdaƒ, akapitów, opowiadaƒ
22 Complete these sentences.
1 Tatoos are fashionable. However, I
think they …
2 Although skating is trendy, in my
opinion …
3 A lot of my friends listen to rap music.
However, I think it …
4 It was a very long film but I think it …

23 Rewrite these sentences using although.
1 Designer clothes are very expensive. But many
people prefer them to ordinary clothes.
2 She enjoys watching adverts on TV. However,
they do not influence what she buys.
3 The cinema is expensive. However, I prefer it to the
television.

dyktando sprawdzajàce znajomoÊç poprawnej pisowni (jako tekst dyktanda mo˝na wykorzystaç fragment czytanki
z podr´cznika lub fragment skryptu z çwiczenia na s∏uchanie)
mini-dialog
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3.3.2. Nauczanie podsystemów j´zykowych: gramatyka, s∏ownictwo, wymowa i intonacja
Nauczanie podsystemów j´zyka, w szczególnoÊci gramatyki i leksyki, odbywaç si´ powinno zawsze w okreÊlonym kontekÊcie,
w którym zostanà one zaprezentowane. Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e ka˝da struktura gramatyczna i leksykalna powinna zostaç
przeçwiczona nie tylko w formie drylu j´zykowego, ale równie˝ w zadaniach symulujàcych realne sytuacje z ˝ycia codziennego,
w których u˝ycie tej struktury jest wyborem uzale˝nionym od poziomu sprawnoÊci j´zykowych ucznia, a nie przymusem. Istotne
jest równie˝ zindywidualizowanie nauczanych struktur (tzw. personalizacja).
3.3.2.1. åwiczenie poszczególnych zagadnieƒ gramatycznych odbywa si´ w nast´pujàcy sposób:
tworzenie regu∏ gramatycznych (praca w parach, peer-teaching)

analizowanie podobieƒstw i ró˝nic pomi´dzy j´zykiem polskim i angielskim

tworzenie zdaƒ z wymuszonà strukturà (mo˝liwoÊç personalizacji gramatyki)
23 Think about this evening. Say what you might or might
not do if …
–
–
–
–
–

you have a lot of homework,
there is a good film on TV,
you are tired,
your friends come to see you,
you have to cook the dinner.

identyfikacja b∏´dnej struktury
16 These sentences are incorrect. Find the
mistakes in each sentence and correct them.
1 I stay at home yesterday.
■ I stayed at home yesterday.
2
3
4
5
6
7

22

We did arrived here last month.
When did you born?
Who they invited to their wedding last month?
Did he lived at home when he were a student?
Who did die in 1964?
She not meet her friend so she did came
home early last night.
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zadania wielokrotnego wyboru

uzupe∏nianie luk; budowanie zdaƒ z podanych wyrazów (tzw. gramatyzacja)

uzupe∏nianie zdaƒ wymuszonymi strukturami

tzw. mill-drill (dryl powtarzany przez uczniów z kilkoma lub ze wszystkimi kolegami z grupy)
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3.3.2.2. Aby kszta∏ciç znajomoÊç s∏ownictwa mo˝emy stosowaç wiele ró˝norakich çwiczeƒ:
wybór s∏owa odpowiadajàcego definicji
2 Match these words with definitions 1 – 7.
tornado lightning strike hurricane
flood destruction hailstones desert
1 a bright light in the sky during a storm
2 a large amount of water which
covers the land
3 balls of ice
4 a very dry region
5 a terrible storm
6 a dangerous wind
7 terrible damage

dopasowywanie s∏ów z listy do nazwy pola semantycznego; ∏àczenie wyrazów w wyra˝enia i zwroty
9 There are many common expressions with
the verbs have, get, do and make in English.
Match the verbs with the phrases. Use your
dictionary to help you.
have get do make

10 Put these words into four groups.
wildlife golf cleaning breakfast diet
sailing habitat well-balanced tidying
species diving extinct endangered
win race hoovering washing-up
a
b
c
d

the bed a noise a job fun a party
the housework ready my homework
married a mistake a good time a rest
dressed on with someone a meal
the shopping

environment
sport
food
housework

Now add three more words to each group.

Now complete these sentences with the
correct form of have, get, do or make.
1 We ____ a party this evening.
2 I usually ____ the housework on Saturday
mornings.
3 They’re ____ a lot of noise!
4 I can’t come now. I ____ ready to go out.

wykreÊlanie s∏owa, które nie pasuje do grupy
9 Underline the odd-one-out.
1
2
3
4

hot
hailstones
tornado
lightning

mild
ice
breeze
storm

hurricane
cloud
wind
thunder

warm
snow
rain
sun

tworzenie tzw. word-maps
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uzupe∏nianie zdania odpowiednià formà s∏owa utworzonà od podanej formy wyjÊciowej (tzw. word formation)

Study guide
Organising your vocabulary (6): noun suffixes
In English, many nouns are formed by adding a suffix to the
verb. Here are some common noun suffixes ...
-ion
invention
-y
discovery
-ment measurement
-sion
decision
-ance appearance
-ation observation
There are sometimes spelling changes.
demonstrate – demonstration
decide – decision
Some verbs have more than one noun.
invent – invention inventor

11 Make nouns from the verbs in brackets and complete

12 Complete these sentences with the correct noun.

these sentences.
1 The ____ of penicillin was very important. (discover)
2 He took the ____ to leave school without asking his
parents. (decide)
3 In Britain, ____ is compulsory up to the age of sixteen.
(educate)
4 The teacher’s ____ was very clear. (explain)
5 They were doing an ____ in the Chemistry lab.
(experiment)

research researcher invention inventor measure
measurement science scientist
1
2
3
4

He wants to study business and become a market ____.
Alexander Graham Bell was the ____ of the telephone.
We took the ____ for our new bedroom carpet.
A ____ is someone who studies science.

wyszukiwanie w tekÊcie wyrazów do podanych definicji / synonimów do podanych s∏ów
5 Find words or expressions in About online
shopping which mean the same as ...
1 shops
2 when you want
3 the cost of taking the shopping from the store
to the house
4 customers
5 presents

wybór / zgadywanie znaczenia s∏ów z kontekstu
4 Find these words in the article and
answer the questions for each word.
cheerfully run out of whisper
miniature date nuisance
1 What part of speech is the word?
2 Are there any clues to its meaning in
the context?
3 Can you guess the meaning of the
word?

5 Match the words in 4 with these
definitions.

grupowanie s∏ów wg wspólnego pola semantycznego
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çwiczenia oparte na wizualnym materiale stymulujàcym
18 Match the objects in the photograph
with these words.
sleeping bag camera tent umbrella
saucepan camping stove chocolate
backpack swimsuit suntan cream hat
waterproof sandwich cap matches
penknife

19
20

a

Listen and find out what Julie, Jeff
and Ania are taking to the festival.

b

c

Listen again and correct the
mistakes in these sentences.
Perhaps Julie will take some warm clothes.
It will certainly be warm at night.
It is definitely going to rain.
It won’t be sunny.
It is possible that Julie will take an
umbrella.
6 If it’s very wet, they’ll stay in the tent.
7 Food will be very expensive at the festival.
8 Ania won’t have any souvenir
photographs.

f
o

d

e

1
2
3
4
5

n

h
g

m

l
p
j

k

i

wprowadzenie wyra˝eƒ / zwrotów przydatnych w prowadzeniu rozmowy (wyra˝anie zgody, proponowanie, etc.)
2 Work in pairs. Put these expressions
into four groups.
Have you thought about …?
I can’t agree with you!
That’s it …
Are you serious?
You are absolutely right.
You must be joking.
I’d like a word with you …
It’s fine by me …
Why don’t we …?
Perhaps we should / could …?
I’m happy with that.
That’s exactly what I think.
I want to talk to you about
something …

a
b
c
d

starting the conversation
agreeing and disagreeing
making suggestions
ending the conversation

gry i zabawy (krzy˝ówki, diagramy, rebusy, etc.)
7 Complete the puzzle.
Across
1 We use this to look at very small things.
2 The opposite of multiply.
3 A room where scientists do experiments.
4 For example, two or five.
5 The smallest part of a chemical.
6 A test ____ is a piece of chemistry equipment.
7 The number you get when you do a
calculation.

Down
1 Make something for the first time.
2 Find something for the first time.
3 A science lesson where you do
experiments.
4 Find out the size of something.

Down
1 Make something for the first time.

3.3.2.3. Nauczanie wymowy i intonacji
Nauczanie wymowy i intonacji mo˝e stanowiç odr´bny etap lekcji, mo˝e byç równie˝ integralnà cz´Êcià zadania, którego celem
jest wprowadzenie lub powtórzenie s∏ownictwa, bàdê zadania s∏uchowego. Najistotniejsze w nauczaniu wymowy i intonacji sà:
(1) regularnoÊç, (2) szczególne skupienie si´ na problemach specyficznych dla polskich u˝ytkowników j´zyka angielskiego, oraz
(3) nakierowanie uwagi nie tylko na fonetyk´ g∏oski / wyrazu, ale równie˝ na zagadnienia fonetyki suprasegmentalnej: intonacj´,
akcent, rytm j´zyka. Poni˝ej prezentujemy przyk∏adowe çwiczenia s∏u˝àce nauczaniu wymowy, zilustrowane przyk∏adami
z podr´cznika ForMat 1.
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2

Listen and repeat these words.

7

chicken chips crisps peas peanut
sweets

Now put the words into two groups.
a //
b /i/

■ chicken

Listen to the expressions in 5. Put a
tick if the speaker sounds polite.
Now repeat the expressions. Try to sound
polite.

8 Complete these conversations with the
expressions.
1
Scott

Hi. I’m doing a survey on young
people and money for the college
magazine. 1) ____?
Jenny 2) ____. I’ve got a class in ten minutes.
2
Scott Excuse me. I’m doing a survey on
young people and money. 3) ____?
Kate 4) ____.
3
Emma Excuse me. I’m doing a survey on
young people and money. 5) ____?
It won’t take long.
Philip 6) ____.

Now listen and check.

6 Complete these sentences.

(

(

(

(

(

(

We’re going to a party ____ Friday evening.
We’re leaving ____ 11 am exactly ____ March 4th.
There’s a Monet exhibition at the Tate Gallery ____ June.
I didn’t go anywhere ____ the summer holidays.
I’ll go to Oxford when I am in England ____ the summer.
They have lived in Argentina ____ eight years.
I’ll finish university ____ 2002.
(

(

(

1
2
3
4
5
6
7

Now listen and check your answers. Notice how the
speaker links some words in connected speech, such as
consonant + vowel and vowel + vowel, using /j/, /w/ or /r/.

7

Listen again and repeat the sentences. Try to link the
words using /j/, /w/ or /r/.

3.4. Przyk∏adowe scenariusze lekcji
Ka˝dy z rozdzia∏ów (units) podr´cznika ForMat 1 zapewnia materia∏ do zrealizowania w ciàgu trzech jednostek lekcyjnych.
Poni˝ej przedstawiamy cztery przyk∏adowe scenariusze lekcji oparte na tym podr´czniku; nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e scenariusze te, przeznaczone na jednà godzin´ dydaktycznà ka˝dy, prezentujà tylko cz´Êç materia∏u zawartego w rozdzia∏ach,
do których si´ odnoszà. Przy wyborze materia∏u do tych scenariuszy kierowaliÊmy si´ ch´cià zaprezentowania, choçby w tak
z koniecznoÊci skrótowej formie, ró˝norodnoÊci materia∏u, jaki nauczyciele i uczàcy si´ znajdà w podr´czniku ForMat 1.

3.4.1. Scenariusz 1 – Lekcja nakierowana na wprowadzenie i przeçwiczenie materia∏u gramatycznego
(na podstawie materia∏u z Unit 16 – Online Shopping)
Przedmiot: j´zyk angielski
Nauczyciel:
Klasa:
Data:
Temat lekcji: Discussing what to buy. Zaimki nieokreÊlone – powtórzenie i rozszerzenie wiadomoÊci
Cel ogólny: Wykorzystanie znajomoÊci okreÊlników analogicznych do zaimków nieokreÊlonych (some / any / no) i okreÊlników
„oceniajàcych” (much / many; a few / a little; a lot of / lots of) do opisania liczby lub iloÊci posiadanych / potrzebnych rzeczy (produktów)
Cele operacyjne (szczegó∏owe):
1. WiadomoÊci – Uczeƒ:
zna zasady u˝ycia some / any / no w zdaniach twierdzàcych, przeczàcych i pytajàcych,
zna zasady u˝ycia some / any / no / much / many / a few / a little / a lot of / lots of z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi,
zna zastosowanie How many / How much z rzeczownikami policzalnymi / niepoliczalnymi do zadawania pytaƒ o liczb´
i iloÊç,
zna polskie odpowiedniki s∏ów some / any / no / much / many / a few / a little / a lot of / lots of.
2. Umiej´tnoÊci – Uczeƒ:
buduje zdania twierdzàce, przeczàce i pytajàce, w∏aÊciwie stosujàc some / any / no,
stosuje ró˝ne okreÊlniki odpowiednio do rzeczownika, do którego si´ odnoszà (policzalnego lub niepoliczalnego),
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pyta o iloÊç / liczb´, u˝ywajàc How many / How much,
t∏umaczy na j´zyk angielski / polski zdania opisujàce i pytajàce o iloÊç / liczb´.
3. Cele wychowawcze:
kszta∏cenie umiej´tnoÊci aktywnej wspó∏pracy w parach,
promowanie umiej´tnoÊci wzajemnego kszta∏cenia (peer-teaching),
rozwijanie postawy aktywizujàcej podczas lekcji,
rozwijanie umiej´tnoÊci organizowania w∏asnej nauki - porzàdkowanie nowych wiadomoÊci w formie tabel / grafów u∏atwiajàcych ich zapami´tanie.
Czas trwania: 1 godzina dydaktyczna
Metody i formy pracy: praca indywidualna uczniów, praca w parach
Materia∏y i Êrodki dydaktyczne: podr´cznik ForMat 1 Student’s Book, magnetofon, tablica
Planowany przebieg zaj´ç:
1. CzynnoÊci organizacyjne.
2. Rozgrzewka j´zykowa (proponowana rozgrzewka stanowi modyfikacj´ rozgrzewki 1 z Possible warm-ups, ForMat 1 TB,
str. 65): uczniowie odpowiadajà na pytania: Do you think about what you are going to buy before you go shopping? Do
you prepare a list, or do you remember everything?
3. Praca w parach: uczniowie s∏uchajà dialogu i odpowiadajà na pytania zawarte w çw. 12, str. 68.
4. Praca w parach: na podstawie notatek uczniowie wspólnie uzupe∏niajà list´ zakupów – çw. 13, str. 68.
5. Uczniowie uzupe∏niajà brakujàcymi s∏owami zdania w çw. 14, str. 68, a nast´pnie sprawdzajà poprawnoÊç swoich
odpowiedzi z dialogiem.
6. Praca w parach: na podstawie otrzymanego materia∏u lingwistycznego, uczniowie odpowiadajà na pytania zawarte
w çw. 15 i 16, str. 69.
7. Wykonanie diagramu organizujàcego nowy materia∏.
8. Wspólna analiza Grammar Contrast str. 69.
9. Uczniowie uzupe∏niajà çw. 17, str. 69, a nast´pnie jedna para odczytuje dialog.
10. Ewaluacja wspólnej pracy.
Praca domowa uczniów: wybrane çwiczenia (8-10) z zeszytu çwiczeƒ (ForMat 1 WB, Unit 16, str. 47).

3.4.2. Scenariusz 2 – Lekcja nakierowana na çwiczenie sprawnoÊci czytania i pisania
(na podstawie materia∏u z Unit 8 - Information Technology)
Przedmiot: j´zyk angielski
Nauczyciel:
Klasa:
Data:
Temat lekcji: The present and future of Information Technology. åwiczenie sprawnoÊci czytania i pisania
Cel ogólny: Doskonalenie sprawnoÊci rozumienia tekstu czytanego i redagowania wypowiedzi pisemnej
Cele operacyjne (szczegó∏owe):
1. WiadomoÊci – Uczeƒ:
wymienia wybrane strategie s∏u˝àce zrozumieniu tekstu czytanego,
podaje s∏ownictwo z pola semantycznego – komputer, technologia informatyczna.
2. Umiej´tnoÊci – Uczeƒ:
opisuje postacie z materia∏u stymulujàcego,
przewiduje g∏ównà myÊl tekstu na temat sposobów propagowania Information Technology (IT) w ró˝nych krajach,
przyporzàdkowuje poszczególnym artyku∏om prasowym odpowiednie ilustracje, tytu∏y i streszczenia,
dedukuje znaczenie podanych s∏ów z kontekstu,
dopasowuje definicje do podanych s∏ów,
odpowiada na pytania, odszukujàc w tekÊcie potrzebne informacje szczegó∏owe,
okreÊla potencjalnego odbiorc´ tekstu, rodzaj tekstu i styl j´zyka u˝yty przez autora,
redaguje tekst u˝ytkowy w formie eseju lub rozprawki na temat roli IT w szkole,
redaguje streszczenie wybranego artyku∏u prasowego na temat roli mediów we wspó∏czesnym Êwiecie.
3. Cele wychowawcze:
kszta∏cenie umiej´tnoÊci aktywnej wspó∏pracy w parach,
rozwijanie postawy aktywizujàcej, prowadzàcej do twórczej pracy i rozwijania zainteresowaƒ,
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kszta∏cenie umiej´tnoÊci planowania pracy,
kszta∏cenie umiej´tnoÊci dokonywania oceny w∏asnej pracy i pracy kolegów / kole˝anek.
Czas trwania: 1 godzina dydaktyczna
Metody i formy pracy: praca indywidualna uczniów, praca w parach
Materia∏y i Êrodki dydaktyczne: podr´cznik ForMat 1 Student’s Book, tablica
Planowany przebieg zaj´ç:
1. CzynnoÊci organizacyjne.
2. Rozgrzewka j´zykowa (patrz: rozgrzewka 1, Possible warm-ups, ForMat 1 TB, str. 35): uczniowie odpowiadajà na pytania:
Do you have a computer at home? Do you like playing computer games? Nast´pnie wymieniajà sposoby wykorzystania komputera we wspó∏czesnym Êwiecie.
3. Praca w parach: uczniowie wykonujà çw. 1, str. 34, przyporzàdkowujàc podane s∏owa do ilustracji.
4. Praca w parach: uczniowie opisujà czynnoÊci ludzi przedstawionych na ilustracjach – çw. 2, str. 34.
5. Uczniowie czytajà artyku∏y prasowe, a nast´pnie dopasowujà do nich ilustracje i nag∏ówki – çw. 3 i 4, str. 34-35.
6. Uczniowie znajdujà w tekÊcie podane wyrazy i dopasowujà do nich definicje – çw. 5, str. 35.
7. Uczniowie tworzà plan wypowiedzi pisemnej na temat roli technologii informatycznej w szkole, a nast´pnie redagujà krótkà
wypowiedê pisemnà – çw. 13 i 14, str. 37.
8. Ewaluacja pracy na lekcji i wypowiedzi pisemnych wybranych uczniów.
Praca domowa uczniów (do wyboru 1. lub 2.):
1. Zredagowanie eseju lub rozprawki na temat roli komputeryzacji we wspó∏czesnej szkole
2. Streszczenie wybranego artyku∏u prasowego na temat roli mediów we wspó∏czesnym Êwiecie

3.4.3. Scenariusz 3 – Lekcja wprowadzajàca elementy kulturoznawcze
(na podstawie materia∏u z Unit 32 – European Identity)
Przedmiot: j´zyk angielski
Nauczyciel:
Klasa:
Data:
Temat lekcji: European identity. åwiczenie sprawnoÊci mówienia i rozumienia ze s∏uchu
Cel ogólny: Doskonalenie sprawnoÊci mówienia, rozumienia ze s∏uchu i rozumienia tekstu czytanego, realizacja Êcie˝ki:
edukacja europejska
Cele operacyjne (szczegó∏owe):
1. WiadomoÊci – Uczeƒ:
podaje techniki s∏u˝àce u∏atwieniu zrozumienia tekstu ze s∏uchu i tekstu czytanego,
wymienia podstawowe fakty dotyczàce programu Erasmus oraz Unii Europejskiej,
zna zasady prowadzenia dyskusji i zwroty temu s∏u˝àce.
2. Umiej´tnoÊci – Uczeƒ:
w zakresie sprawnoÊci rozumienia ze s∏uchu odczytuje znaczenie wypowiedzi przekazanej za pomocà zapisu
magnetofonowego w stopniu pozwalajàcym mu na selekcj´ okreÊlonych informacji,
odpowiada na pytania szczegó∏owe, wykorzystujàc informacje z us∏yszanego dialogu,
uzupe∏nia graf informacjami szczegó∏owymi z przeczytanej ankiety,
prowadzi dyskusj´ na temat poczucia narodowej to˝samoÊci i przedstawia jej wyniki,
podaje argumenty za i przeciw zjednoczeniu Europy i przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej.
3. Cele wychowawcze:
rozwijanie postawy aktywizujàcej podczas lekcji,
kszta∏cenie umiej´tnoÊci aktywnej wspó∏pracy w parach,
kszta∏towanie postawy tolerancji wobec opinii innych osób,
doskonalenie umiej´tnoÊci negocjacji i prezentacji w∏asnego stanowiska w danej kwestii,
kszta∏cenie umiej´tnoÊci dokonywania samooceny w∏asnej pracy i pracy kolegów / kole˝anek,
umacnianie poczucia to˝samoÊci narodowej przy jednoczesnym propagowaniu idei zjednoczonej Europy.
Czas trwania: 1 godzina dydaktyczna
Metody i formy pracy: praca indywidualna uczniów, praca w parach i w grupach
Materia∏y i Êrodki dydaktyczne: podr´cznik ForMat 1 Student’s Book, magnetofon, tablica lub arkusze papieru, pisaki
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Planowany przebieg zaj´ç:
1. CzynnoÊci organizacyjne.
2. Rozgrzewka j´zykowa (proponowana tu rozgrzewka ró˝ni si´ od rozgrzewki 2 z Possible warm-ups, ForMat 1 TB, str. 129,
lepiej w naszym przekonaniu nawiàzujàc do poprzedzajàcej lekcji): w czasie burzy mózgów uczniowie wymieniajà istotne
fakty na temat programu Erasmus, o którym czytali i rozmawiali na poprzedniej lekcji.
3. Po wys∏uchaniu rozmowy pomi´dzy Robem, Janet, George’a i Elizabeth uczniowie wykonujà çw. 12, str. 132.
4. Uczniowie przyporzàdkowujà streszczenia wypowiedzi do poszczególnych rozmówców – çw. 13, str. 132.
5. Praca w parach: uczniowie dyskutujà na temat poznanych opinii i ustosunkowujà si´ do nich – çw. 14, str. 132.
6. W grupach uczniowie prowadzà dyskusj´, wymieniajàc argumenty za i przeciw wstàpieniu Polski do Unii Europejskiej,
a nast´pnie podajà wyniki przeprowadzonej dyskusji.
7. Uczniowie indywidualnie analizujà wyniki przeprowadzonej ankiety – çw. 16, str. 132, a nast´pnie na podstawie tekstu
uzupe∏niajà graf – çw. 17, str. 132.
8. W parach lub grupach uczniowie przygotowujà w∏asnà ankiet´ na temat bycia Europejczykiem, a nast´pnie przeprowadzajà jà wÊród kolegów i kole˝anek w klasie.
9. Uczniowie przedstawiajà wyniki ankiety na forum klasy, porównujàc je z wynikami ankiety zamieszczonej w podr´czniku
– çw. 19, str. 132.
10. Wspólna ewaluacja pracy na lekcji.
Praca domowa uczniów (do wyboru 1. lub 2.):
1. Zebranie z ró˝norodnych êróde∏ informacji na temat Unii Europejskiej
2. Wykonanie plakatu lub spotu reklamowego propagujàcego ide´ zjednoczonej Europy

3.4.4. Scenariusz 4 – Lekcja nakierowana na çwiczenie exam skills
(na podstawie materia∏u z Unit 12 – Stress)
Przedmiot: j´zyk angielski
Nauczyciel:
Klasa:
Data:
Temat lekcji: Ways of beating stress – Sposoby radzenia sobie ze stresem. Exam skills practice
Cel ogólny: Doskonalenie sprawnoÊci czytania i rozumienia ze s∏uchu
Cele operacyjne (szczegó∏owe):
1. WiadomoÊci – Uczeƒ:
zna typy zadaƒ wyst´pujàce na egzaminie maturalnym (w cz´Êciach „rozumienie ze s∏uchu”, „rozumienie tekstu
czytanego”) i sposób ich oceniania,
zna techniki s∏u˝àce u∏atwieniu rozwiàzywania wybranych typów zadaƒ maturalnych.
2. Umiej´tnoÊci – Uczeƒ:
wykonuje zadania typowe dla egzaminu maturalnego: test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie nag∏ówków
do paragrafów,
w zakresie sprawnoÊci rozumienia ze s∏uchu odczytuje znaczenie wypowiedzi przekazanej za pomocà zapisu magnetofonowego w stopniu pozwalajàcym mu na wskazanie / selekcj´ okreÊlonych informacji,
w zakresie sprawnoÊci czytania okreÊla g∏ówne myÊli poszczególnych cz´Êci tekstu,
w zakresie sprawnoÊci rozumienia ze s∏uchu i czytania wykorzystuje wiedz´ pozaj´zykowà i w∏asne doÊwiadczenie, aby
przewidzieç treÊç wypowiedzi.
3. Cele wychowawcze:
przedstawienie skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem,
rozwijanie postawy aktywizujàcej podczas lekcji,
kszta∏cenie umiej´tnoÊci aktywnej wspó∏pracy w parach,
kszta∏towanie postawy tolerancji wobec opinii innych osób,
doskonalenie umiej´tnoÊci negocjacji,
przedstawienie technik s∏u˝àcych bardziej skutecznemu czytaniu i s∏uchaniu oraz radzeniu sobie z rozwiàzywaniem
typowych zadaƒ egzaminu maturalnego, w tym technik kompensacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Czas trwania: 1 godzina dydaktyczna
Metody i formy pracy: praca indywidualna uczniów, praca w parach
Materia∏y i Êrodki dydaktyczne: podr´cznik ForMat 1 Student’s Book, magnetofon
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Planowany przebieg zaj´ç:
1. CzynnoÊci organizacyjne.
2. Rozgrzewka j´zykowa (patrz: rozgrzewka 1, Possible warm-ups, ForMat 1 TB, str. 49): w czasie burzy mózgów uczniowie
tworzà wspólnie map´ skojarzeƒ s∏ownych wokó∏ s∏owa STRESS. Krótka rozmowa na temat tego, jak uczniowie radzà sobie
ze stresem.
3. Wspólna analiza zadania egzaminacyjnego w çw. 1, str. 49 i skutecznych sposobów rozwiàzania go; wspólna analiza Exam
guide, str. 49.
4. Praca w parach: uczniowie czytajà pytania zawarte w çw. 2, str. 49 i próbujà przewidzieç mo˝liwe odpowiedzi.
5. Praca w parach: po dwukrotnym wys∏uchaniu tekstu, uczniowie porównujà swoje odpowiedzi i analizujà zastosowane
strategie.
6. Wspólna analiza zadania egzaminacyjnego z çw. 6, str. 50 i skutecznych sposobów rozwiàzania go (Exam guide, str. 50).
7. Praca w parach: uczniowie czytajà tekst Stop being stressed i próbujà przewidzieç mo˝liwe odpowiedzi, a nast´pnie
je porównujà.
8. Praca w parach: uczniowie wykonujà zadanie egzaminacyjne a nast´pnie porównujà swoje odpowiedzi.
9. Wspólna analiza odpowiedzi uczniów i ewaluacja wykonanych zadaƒ / çwiczeƒ.
Praca domowa uczniów: çwiczenie 4 str. 48 z podr´cznika ForMat 1 Student’s Book.

4. Samokszta∏cenie. Samoocena
4.1. Uczeƒ jako nadrz´dna postaç w procesie kszta∏cenia. Zindywidualizowanie procesu uczenia si´
Zarówno Rada Europy w opublikowanym w 1998 r. dokumencie Recommendation No. R (98) 6 of the Committee of Ministers
to Member States Concerning Modern Languages, jak i – kierujàce si´ tymi zaleceniami – Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu w podstawie programowej dla j´zyków obcych zgodnie stwierdzajà, ˝e jednym z podstawowych celów kszta∏cenia
na poziomie szko∏y Êredniej jest wdra˝anie uczniów do samodzielnoÊci w procesie uczenia si´ j´zyka obcego. Oznacza to, ˝e
nauczyciele powinni nakierowywaç swój proces dydaktyczny na promowanie i rozwijanie wÊród uczniów przekonania, ˝e
rozwijanie zdolnoÊci samodzielnego i efektywnego uczenia si´ jest warunkiem koniecznym, aby zapewniç sobie utrzymanie
umiej´tnoÊci j´zykowych na w∏aÊciwym poziomie. JednoczeÊnie samodzielnoÊç w uczeniu si´ zapewnia mo˝liwoÊç rozwijania
tych umiej´tnoÊci w miar´ zmieniajàcych si´ potrzeb praktycznych (studia, praca zawodowa) bàdê kulturowych (stypendium,
wyjazd zagranic´, praca z ludêmi wywodzàcymi si´ z ró˝nych kultur, gdzie j´zyk angielski jest obowiàzujàcym j´zykiem komunikacji).
Mo˝na wymieniç co najmniej dwa czynniki, które spowodowa∏y, ˝e uwaga pedagogów skupi∏a si´ na istocie i miejscu autonomii
w procesie uczenia si´. Pierwszy z tych czynników pojawi∏ si´ wraz ze zmianà metody audiolingwalnej na podejÊcie komunikacyjne jako dominujàcej metody nauczania, kiedy to odwróceniu uleg∏y poglàdy na rol´ ucznia w klasie i w procesie
kszta∏cenia. Nie bez znaczenia jest tu równie˝ wk∏ad wielu metod niekonwencjonalnych (takich jak np. TPR [metoda reagowania ca∏ym cia∏em], The Silent Way, czy te˝ metoda Counselling Language Learning). Zgodnie z ideà antropocentryzmu dydaktycznego, która sama wynika z filozofii personalistycznej, uczeƒ jest podmiotem dydaktyki, a nie przedmiotem, którego
zadaniem jest jedynie bezrefleksyjne i mechaniczne powtarzanie fraz za nauczycielem.
To skupienie si´ na uczniu jako postaci nadrz´dnej w procesie kszta∏cenia spowodowa∏o, ˝e metodycy i pedagodzy skierowali
swojà uwag´ na analizowanie cech osobowoÊciowych ró˝niàcych uczniów, w szczególnoÊci osób odnoszàcych sukces w nauce
j´zyka. Analiza wyników poczynionych obserwacji pozwoli∏a stwierdziç, i˝ uczniowie tacy przede wszystkim nie obawiajà si´
przej´cia odpowiedzialnoÊci za przebieg i efekty swojej nauki. Postawa taka, której dodatkowo towarzyszyç powinno stopniowe
przygotowanie uczniów do mo˝liwie jak najszerzej zakrojonego wspó∏decydowania o kierunku ich nauki, le˝y u podstaw
autonomii, która nakierowana jest przede wszystkim na maksymalne zindywidualizowanie procesu uczenia si´. Dotyczy to
wszystkich aspektów tego procesu, od wyboru najbardziej efektywnych technik przyswajania nowych bàdê powtarzania
i doskonalenia ju˝ nabytych umiej´tnoÊci poczàwszy, a na wyborze materia∏ów do nauki skoƒczywszy.

4.2. Rola nauczyciela we wdra˝aniu uczniów do autonomii
Autonomia ucznia nie wyklucza jednak koniecznoÊci pomocy ze strony nauczyciela, którego rola nie le˝y w scedowaniu ca∏ej
odpowiedzialnoÊci za proces kszta∏cenia na ucznia, a w podejmowaniu w∏aÊciwych przedsi´wzi´ç pedagogicznych,
nakierowanych na stopniowe przejmowanie przez wychowanka odpowiedzialnoÊci za w∏asnà nauk´. Jest to proces doÊç skomplikowany z racji mnogoÊci czynników, jakie sà z nim zwiàzane, dodatkowo zagmatwany przez fakt, ˝e tylko na niektóre z tych
czynników nauczyciel mo˝e mieç wp∏yw, czasem bardzo ograniczony. Najogólniej rzecz ujmujàc, rola nauczyciela
w propagowaniu idei samokszta∏cenia sprowadza si´ do:
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zach´cania uczniów do cz´stej i regularnej refleksji nad w∏asnym procesem uczenia si´ i dzielenia si´ swoimi doÊwiadczeniami z rówieÊnikami, na przyk∏ad w trakcie godziny wychowawczej,
systematycznej pracy nakierowanej na podnoszenie ÊwiadomoÊci uczniów co do procesu nauczania / uczenia si´, którego
sà uczestnikami,
pomocy uczniom w rozpoznaniu i rozwijaniu w∏asnego stylu uczenia si´ (najistotniejsze b´dà tu modalnoÊç [wzrokowa,
s∏uchowa, bàdê kinestetyczna], style poznawcze, typ pami´ci i zwiàzane z nim formy pracy, oraz strategie uczenia si´),
wypracowaniu z uczniami odpowiednich umiej´tnoÊci interpersonalnych i spo∏ecznych, niezb´dnych do prawid∏owego
funkcjonowania w grupie.
Nale˝y pami´taç, ˝e wychowanie ucznia „autonomicznego” jest procesem d∏ugotrwa∏ym, rozplanowanym na wszystkie lata
edukacji szkolnej, na ka˝dym poziomie kszta∏cenia. Jest równie˝, z za∏o˝enia, procesem d∏ugofalowym, gdy˝ nadziejà pedagogów to, aby odpowiednio nakierowany uczeƒ potrafi∏ przenieÊç opanowane umiej´tnoÊci w nowe sytuacje, w szkole i poza
nià.
Nauczyciel mo˝e wdra˝aç uczniów do samokszta∏cenia poprzez:
zapoznanie uczniów z technikami efektywnej pracy z materia∏ami pomocniczymi (np. s∏ownikami ró˝nego typu, gramatykami podr´cznymi, itp.),
zach´cenie uczniów do samodzielnej pracy nad j´zykiem, poprzez zorganizowanie lekcji przedstawiajàcych graded readers
(uproszczone teksty literackie), mo˝liwoÊci wykorzystania radia, telewizji satelitarnej, itd.,
zapoznanie ich z obecnymi w Polsce instytucjami propagujàcymi j´zyk i kultur´ angielskà, np. British Council (wszystkie oddzia∏y British Council w Polsce organizujà lekcje biblioteczne, które mogà staç si´ elementem wycieczki szkolnej),
zapoznanie uczniów z mo˝liwoÊciami, jakie daje internet (zaprezentowanie ciekawych witryn, zach´cenie do wykorzystania internetu w przygotowaniu prac projektowych),
zach´cenie uczniów zdolnych do wzi´cia udzia∏u w Olimpiadzie J´zyka Angielskiego, przystàpienia do jednego z oferowanych w Polsce egzaminów mi´dzynarodowych (np. FCE lub CAE), bàdê ich samodzielnej pracy na ocen´ celujàcà,
zwrócenie uwagi uczniów na techniki, które mogà s∏u˝yç bardziej skutecznemu czytaniu, s∏uchaniu, etc. (np. skimming,
scanning, listening for gist, etc.),
prezentacj´ pewnej liczby bardzo praktycznych sposobów uczenia si´ s∏ownictwa (mapy pami´ciowe, listy, karty s∏ów, etc.),
gramatyki (personalizacja, budowanie diagramów), bàdê te˝ w ogóle robienia notatek z procesu w∏asnej pracy nad j´zykiem,
wbudowany w proces kszta∏cenia trening w zakresie strategii uczenia si´ i komunikowania.
Bardzo wiele praktycznych rad na ten temat znajdzie nauczyciel w ksià˝ce Oxford, 1990 (patrz: Bibliografia).

4.3. Samoocena
Nie nale˝y zapominaç, ˝e w pe∏ni autonomiczny uczeƒ powinien byç w stanie przejàç maksimum odpowiedzialnoÊci za ca∏okszta∏t w∏asnej nauki, a wi´c równie˝ za kontrolowanie jej efektów. Oznacza to, ˝e jednym z elementów zwiàzanych
z wprowadzeniem autonomii musi si´ równie˝ staç stopniowe wdra˝anie uczniów do samooceny. Proces samooceny
uczniowskiej nie mo˝e byç jednak uto˝samiany z tym, ˝e uczeƒ sam sobie wystawia ocen´ za jakieÊ wykonane zadanie, chocia˝, oczywiÊcie, takiej techniki nie mo˝na zupe∏nie wykluczyç. Samoocen´ uczniowskà nale˝y rozumieç jako systematycznà
refleksj´ nad tym, co – jakie umiej´tnoÊci i materia∏ – i w jakim stopniu ju˝ opanowa∏, a co wymaga jeszcze dalszej pracy z jego
strony. Nale˝y równie˝ pami´taç o tym, ˝e samoocena nie powinna pod ˝adnym pozorem zastàpiç oceny formalnej,
przeprowadzanej regularnie przez nauczyciela bàdê w∏adze oÊwiatowe. G∏ównà zalet´ samooceny nale˝y upatrywaç w jej zastosowaniu jako potencjalnego narz´dzia do podnoszenia motywacji i samoÊwiadomoÊci wÊród uczniów. Ma ona przede wszystkim za zadanie pomóc uczàcym si´ j´zyka okreÊliç swoje mocne i s∏abe punkty, oraz, w rezultacie, pomóc im nakierowaç swojà
nauk´ na w∏aÊciwe tory, jak równie˝ uniezale˝niç si´ od opinii innych i budowaç poczucie w∏asnej wartoÊci.
Konsekwencjà rzetelnej analizy swoich umiej´tnoÊci nie mo˝e byç dla ucznia z∏a ocena lub dodatkowe, cz´sto nieprzyjemne
zadanie. Takie podejÊcie do samooceny ze strony nauczyciela niewàtpliwie zrazi ucznia do ca∏ego procesu i mo˝e negatywnie
odbiç si´ na jego podejÊciu do nauki j´zyka w ogóle. Dlatego wprowadzenie samooceny jako elementu procesu kszta∏cenia
wymaga od nauczyciela szczególnej wra˝liwoÊci i podj´cia dok∏adnie przemyÊlanych dzia∏aƒ. Uczeƒ musi wiedzieç, ˝e je˝eli
stwierdzi u siebie jakieÊ braki, znajdzie u nauczyciela wsparcie i pomoc, a nie nagan´ lub kar´.
Kszta∏cenie uczniów w samoocenie mo˝e przybraç ró˝nà form´. SpoÊród wielu mo˝liwoÊci nauczyciel mo˝e zdecydowaç si´
na:
przeprowadzenie ankiety, w której umieÊci pytania majàce na celu zach´cenie ucznia do refleksji nad aspektami procesu
uczenia si´; przyk∏adowe pytania, jakie mo˝na zadaç w takiej ankiecie to: (1) Co sprawi∏o mi trudnoÊç w nauczeniu si´ (...)?,
(2) Czy mój wk∏ad podczas pracy w grupie jest wystarczajàcy?, (3) Jak naj∏atwiej jest mi si´ uczyç s∏ownictwa?, (4) Czy
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potrafi´ zorganizowaç swoje notatki w taki sposób, aby ∏atwiej zapami´taç nowy materia∏?, itd.; oczywiÊcie wyniki ankiet
powinny zostaç przedyskutowane w grupie, niekoniecznie w j´zyku angielskim,
przygotowanie po pewnej partii materia∏u zestawu stwierdzeƒ w postaci zamierzonych celów, które b´dà zrozumia∏e dla
ucznia i pozwolà mu zdecydowaç, czy opanowa∏ ju˝ konkretnà czynnoÊç / umiej´tnoÊç, czy wymaga to jeszcze dalszego
wk∏adu pracy z jego strony. Przyk∏adowo, po serii zaj´ç poÊwi´conych stronie biernej, mo˝na daç uczniom kwestionariusz,
w którym pojawià si´ stwierdzenia typu: „Znam zastosowanie przyimka by w stronie biernej” lub „Potrafi´ zbudowaç zdanie
twierdzàce w stronie biernej w czasie simple past”, itd. Stwierdzenia takie mogà dotyczyç zarówno sprawnoÊci, jak i materia∏u kszta∏cenia, i mogà byç doÊç szczegó∏owe (jak te powy˝ej), jak równie˝ bardziej ogólne, do zastosowania po d∏u˝szym
okresie nauczania, na przyk∏ad na koniec roku szkolnego: „Potrafi´ zrozumieç opis wydarzeƒ, opis prze˝yç, a tak˝e ˝yczenia
zawarte w prywatnych listach”. Przyk∏adowà tabel´ samooceny dla poszczególnych sprawnoÊci na ró˝nych poziomach
zaawansowania j´zykowego znajdzie nauczyciel w dokumencie The European Language Portfolio (ELP): a guide for teachers and teacher trainers (patrz: Bibliografia).

4.4. KorzyÊci wyp∏ywajàce z wdra˝ania do samokszta∏cenia
Przy ca∏ej niekwestionowanej gamie korzyÊci, jakie wynikajà z wczesnego przygotowania uczniów do autonomicznej pracy
i samooceny, nierozsàdnym by∏oby zaprzeczanie faktu, ˝e istniejà pewne trudnoÊci zwiàzane z tym procesem. Mogà si´ one
pojawiç zarówno w wyniku niech´ci ze strony uczniów, jak i nauczycieli. Problemy z w∏àczeniem samokszta∏cenia do procesu
dydaktycznego mogà mieç nauczyciele autorytarni lub nie dajàcy sobie rady z prowadzeniem zaj´ç w grupie. Mamy jednak
nadziej´, ˝e stopniowo uda si´ przekonaç pedagogów co do celowoÊci, dalekosi´˝noÊci i koniecznoÊci kreowania uczniów jak
najbardziej usamodzielnionych. Ci natomiast, je˝eli nauczyciel podejdzie do zagadnienia w sposób profesjonalny
i zaanga˝owany, powinni straciç poczàtkowe opory, co pomo˝e im nie tylko bardziej uwierzyç we w∏asne mo˝liwoÊci, ale
przede wszystkim pozwoli im staç si´ w pe∏ni Êwiadomymi u˝ytkownikami j´zyka. Wiele praktycznych wskazówek dotyczàcych
wydajnych strategii dydaktycznych prowadzàcych uczniów do samodzielnego i skutecznego uczenia si´ znajdzie nauczyciel
w ksià˝ce Fishera (1999).

5. Ewaluacja osiàgni´ç uczniów w szkolnym systemie oceniania
5.1. Sprawdzanie i ocenianie. Sprawdzanie bie˝àce i okresowe. Ewaluacja kszta∏tujàca i sumujàca
Najwa˝niejszà rol´ w sprawdzaniu osiàgni´ç szkolnych ucznia pe∏ni nauczyciel. Sprawdzanie nie mo˝e jednak˝e byç uto˝samiane z ocenianiem, gdy˝ prowadzi to do zubo˝enia wartoÊci tych procesów w toku kszta∏cenia. Sprawdzanie ma za zadanie
pomóc nauczycielowi odpowiedzieç na pytanie, czy uczniowie opanowali okreÊlonà programem treÊç kszta∏cenia, a nie w jakim
stopniu t´ treÊç opanowali, gdy˝ wiàza∏oby si´ to ju˝ z koniecznoÊcià wartoÊciowania otrzymanego wyniku. WartoÊciowanie
osiàgni´ç uczniów jest ju˝ zadaniem oceniania. Osiàgni´cia uczniów sà wartoÊciowane wed∏ug okreÊlonych i ogólnie znanych
kryteriów, np. opisanych na skali stopni szkolnych. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e ocenianie (najcz´Êciej b∏´dnie rozumiane jako
wystawienie stopnia okreÊlonego symbolem matematycznym) mo˝e, ale nie musi, byç etapem koƒcowym sprawdzania.
Oprócz tej podstawowej funkcji – dydaktycznej – sprawdzanie pe∏ni jeszcze dwie inne funkcje, kto wie, czy nie du˝o bardziej
istotne. Przede wszystkim, pe∏ni ono funkcj´ diagnostycznà. Regularne sprawdzanie osiàgni´ç szkolnych ucznia ma na celu
zbadanie, które partie opracowanego materia∏u zosta∏y ju˝ przez niego opanowane w sposób satysfakcjonujàcy, a nad którymi
nale˝y jeszcze popracowaç. Taka indywidualizacja uzyskanych wyników stanowi êród∏o niezwykle cennej informacji przede
wszystkim dla ucznia, poniewa˝ pozwala mu si´ skupiç w sposób szczególny na specyficznych dla niego problemach, ale jest
równie cenna dla nauczyciela, gdy˝, zdiagnozowawszy pewien problem, mo˝e on przedsi´wziàç odpowiednie kroki zmierzajàce do zlikwidowania go, albo u pojedynczego ucznia, albo u ca∏ej grupy / klasy. Trzecia funkcja sprawdzania to funkcja
wychowawcza, ale t´ funkcj´ mo˝e ono spe∏niaç jedynie wówczas, jeÊli przeprowadzane jest systematycznie, gdy˝ tylko wtedy
w sposób szczególny nagradzana mo˝e byç sumienna i rzetelna praca ucznia, lub sygnalizowany uczniowi i jego rodzicom jej
brak. Wszystkie te funkcje sprawdzania opisane sà w Rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko∏ach publicznych.
Ta regularnoÊç, o której mowa powy˝ej, wià˝e si´ z tym, ˝e sprawdzaniu musi podlegaç aktualnie opracowywany w klasie materia∏ i umiej´tnoÊci. Sprawdzanie takie, zwane sprawdzaniem bie˝àcym, najcz´Êciej dotyczy wàskiego wycinka j´zyka, cz´Êciej
kompetencji lingwistycznej ni˝ komunikacyjnej i zazwyczaj przybiera form´ albo krótkiego sprawdzianu, tzw. kartkówki, albo
odpowiedzi ustnej przy tablicy lub w czasie pracy w parach bàdê grupach. Efekty sprawdzania bie˝àcego nie muszà podlegaç
ocenie, powinien im natomiast towarzyszyç komentarz nauczyciela, skupiony przede wszystkim na tym aspekcie j´zyka (cz´sto
bardzo fragmentarycznym), który podlega∏ sprawdzeniu, o czym uczeƒ powinien byç jasno poinformowany. Nie powinno ono
równie˝ dotyczyç ciàgle tylko jednego aspektu j´zyka (np. s∏ownictwa) poniewa˝ uczniowie mogà wówczas zlekcewa˝yç inne
aspekty. Sprawdzanie bie˝àce pe∏ni zatem g∏ównie rol´ diagnostycznà i wychowawczà. W przeciwieƒstwie do sprawdzania
bie˝àcego, sprawdzanie okresowe, przeprowadzane w przewa˝ajàcej mierze w formie pisemnej, choç powinno byç te˝
w formie ustnej, nie mo˝e dotyczyç wàskiego wycinka materia∏u. Dokonuje si´ go dwa, trzy razy w ciàgu semestru, najcz´Êciej
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po opracowaniu dwóch, trzech jednostek z podr´cznika. W przypadku podr´cznika ForMat 1 przygotowano testy po ka˝dym
module, na który sk∏ada si´ szeÊç rozdzia∏ów (Units), plus dodatkowo dwa testy zbiorcze, zbli˝one w formacie do testów maturalnych. Bazà dla sprawdzania okresowego powinien byç reprezentatywny dobór materia∏u i umiej´tnoÊci, obejmujàcy ca∏y
odcinek czasu, którego sprawdzanie dotyczy. W kursie ForMat jest to, jak zosta∏o powiedziane powy˝ej, jedno Issue, tj. szeÊç
kolejnych rozdzia∏ów. Dodatkowo nale˝y pami´taç, ˝e sprawdzanie okresowe nie mo˝e skupiaç si´ na zagadnieniach marginalnych. Jego zadaniem jest sprawdzenie, czy uczeƒ opanowa∏ kluczowy materia∏ okreÊlony w celach kursu.
Sprawdzanie bie˝àce i okresowe osiàgni´ç szkolnych uczniów ∏àcznie obejmujà ca∏y proces dydaktyczny, który ma na celu
umo˝liwienie uczniowi osiàgni´cie mo˝liwie najlepszych rezultatów, pojmowanych nie tylko w wymiarze stopni szkolnych. Aby
by∏o to mo˝liwe, proces dydaktyczny musi podlegaç pewnym modyfikacjom wynikajàcym z nauczycielskiej refleksji nad osiàgni´ciami uczniów. Im dalej proces ten jest posuni´ty w czasie, tym trudniej jest wprowadzaç jakiekolwiek zmiany w uczeniu si´
/ nauczaniu, co jest podstawowà funkcjà ewaluacji. Je˝eli sprawdzanie (ocenianie) jest nastawione na zmiany, wówczas mówimy
o ewaluacji kszta∏tujàcej. Formà takiej ewaluacji jest sprawdzanie bie˝àce. Natomiast je˝eli jedynym celem sprawdzania (oceniania) jest zarejestrowanie koƒcowego wyniku uczenia si´ / nauczania, to mówimy wówczas o ewaluacji sumujàcej.
Niezmiernie wa˝ne jest, aby w klasie szkolnej dominowa∏a ewaluacja kszta∏tujàca, chocia˝ nie nale˝y zupe∏nie rezygnowaç
z ewaluacji sprawdzajàcej, chocia˝by dlatego, ˝e swoistym rodzajem takiej ewaluacji jest egzamin maturalny, do którego przygotowujà si´ nasi uczniowie.

5.2. Kryteria oceniania. Ocena szkolna
Aby sprawdzanie bie˝àce i okresowe osiàgni´ç szkolnych uczniów mog∏y w∏aÊciwie spe∏niaç pok∏adane w nich nadzieje, bardzo istotne jest, aby przeprowadzajàcy je nauczyciel jasno okreÊli∏ wymagania, jakie stawia swoim uczniom. Rozporzàdzenie
Ministra Edukacji Narodowej zobowiàzuje nauczycieli do tego, aby poinformowali tak uczniów, jak i ich rodziców „o wymaganiach edukacyjnych wynikajàcych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów”. Kryteria oceniania, jakie przyjmuje nauczyciel, muszà byç zrozumia∏e i zaakceptowane przez uczniów,
i, raz przyj´te, nie mogà podlegaç modyfikacji. Niedopuszczalne na przyk∏ad jest, aby zmieniaç kryteria oceniania w momencie wystawiania ocen semestralnych tylko dlatego, ˝e jest „zbyt du˝o” dobrych ocen. JednoczeÊnie trzeba pami´taç, ˝e w opracowywaniu kryteriów trzeba wziàç pod uwag´ nie tylko indywidualny charakter grupy uczniów, z którymi pracujemy, ale
równie˝ wszystkie wymogi okreÊlone przez odpowiednie ustawy / rozporzàdzenia / dokumenty, takie jak podstawa programowa, standardy egzaminacyjne, program nauczania, wewnàtrzszkolny i przedmiotowy system oceniania.
Warto tu jednoczeÊnie nadmieniç, ˝e jedynie klarowne i sprawiedliwe okreÊlenie kryteriów oceniania przed podj´ciem zaj´ç
dydaktycznych pozwoli na ca∏kowità obiektywizacj´ wystawianych ocen, w pe∏ni zrozumia∏à dla uczniów i niezale˝nà
od humoru / stanu zdrowia nauczyciela. Niezaprzeczalny jest równie˝ fakt, ˝e wartoÊç wychowawcza oceny otrzymanej na podstawie obiektywnych kryteriów, w których ustalaniu uczeƒ partycypowa∏, jest du˝o wi´ksza, ni˝ oceny wystawionej jedynie
na podstawie widzimisi´ nauczyciela. Ocena otrzymana na takich warunkach, nawet jeÊli nie jest dobra, rozbudza w uczniach
poczucie sprawiedliwoÊci, daje im samym jasny obraz ich wiedzy, jest podstawà wzajemnego szacunku i zaufania w szkole, oraz
– mamy nadziej´ – przyczynia si´ do podniesienia motywacji, poprzez wykreowanie zrozumia∏ego i sprawiedliwego obrazu
oceny w ogóle.

5.3. Ocenianie analityczne i holistyczne
W nauczycielskim systemie oceniania nale˝y okreÊliç, które osiàgni´cia b´dà oceniane analitycznie, a które bardziej celnie
b´dzie mo˝na oceniaç holistycznie. Obydwie strategie uzupe∏niajà si´ nawzajem, dlatego nie nale˝y ca∏kowicie rezygnowaç
z jednej na rzecz drugiej, a jedynie dostosowaç je do sprawdzanych w ramach przedmiotu umiej´tnoÊci.
Ocenianie analityczne, którego typowym przyk∏adem mo˝e byç szkolny test osiàgni´ç, wià˝e si´ z dok∏adnà analizà treÊci
kszta∏cenia, szczegó∏owym planowaniem sprawdzania, konstruowaniem wielu reprezentatywnych zadaƒ, sprawdzajàcych
szczegó∏owe umiej´tnoÊci ucznia, bardzo du˝ym obiektywizmem punktowania, oraz – w koƒcowej fazie – g∏´bokà analizà
otrzymanych wyników. Ocenianie analityczne zazwyczaj dotyczy sprawdzania kompetencji lingwistycznej uczniów oraz
sprawnoÊci receptywnych (s∏uchanie i czytanie), gdy˝ mo˝liwe jest skonstruowanie na przyk∏ad testu pisemnego, który b´dzie
sprawdza∏ znajomoÊç podsystemów j´zykowych oraz czytania i s∏uchania ze zrozumieniem.
Natomiast ocenianie kompetencji komunikacyjnej (czyli w g∏ównej mierze sprawnoÊci mówienia i pisania) odbywa si´ g∏ównie
na zasadzie oceniania holistycznego, zwanego równie˝ intuicyjnym. Nauczyciel nie konstruuje tym razem wielu prostych zadaƒ,
a traktuje wypowiedê jako ca∏oÊç i ocenia jà g∏ównie na podstawie ogólnego wra˝enia, jakie na nim wywar∏a i w ten sposób
wytwarza sobie obraz osiàgni´ç ucznia jako ca∏oÊci. Ocena holistyczna oparta jest wi´c g∏ównie na przeÊwiadczeniu nauczyciela, które z racji swej natury ma pod∏o˝e g∏ównie emocjonalnie i nie podlega logicznemu wyjaÊnieniu. Ocenianie to „pos∏uguje
si´ nie tyle szczegó∏owymi wzorcami poprawnego wykonywania czynnoÊci, ile kryteriami oceny, to jest skalami jakoÊci procesu
i wyniku czynnoÊci równolegle stosowanymi w ocenianiu” (Niemierko, 1997). Jasno stàd wynika, ˝e decydujàc si´ na zastosowanie oceniania holistycznego w klasie, konieczne jest staranne dobranie odpowiednich kryteriów oraz okreÊlenie ich
znaczenia.
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Zaleca si´, aby nauczyciele stosowali oba typy oceniania, jako ˝e ani jeden, ani drugi nie sà wolne od wad. Za to ogromnà zaletà
stosowania obu jest to, ˝e pozwalajà nauczycielowi spojrzeç na ucznia z ró˝nych perspektyw i w ró˝ny sposób go oceniç, co
gwarantuje sprawiedliwoÊç oceny, jako ˝e nie uzale˝nia koƒcowego wyniku ucznia tylko od jednego typu zadaƒ, np. testów gramatyczno-leksykalnych.

5.4. Ocena kompetencji lingwistycznej i komunikacyjnej
O ile przygotowanie w miar´ klarownego systemu oceniania testów gramatyczno-leksykalnych bàdê testów z czytania / s∏uchania nie jest szczególnie trudne, o tyle ocenianie uczniowskich prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (kompetencji komunikacyjnej) mo˝e przysporzyç nauczycielowi k∏opotu. Aby uniknàç wielu niepotrzebnych problemów, proponujemy, aby nauczyciel
opracowa∏ kryteria oceniania, które zakomunikuje uczniom na poczàtku roku szkolnego i które b´dà dla nich jasne. Konieczne
jest, aby raz przyj´tych kryteriów konsekwentnie si´ trzymaç.

5.4.1. Ocenianie mówienia
Mówienie mo˝na oceniaç zarówno w trakcie osobno zorganizowanego testu, co jednak mo˝e okazaç si´ trudne administracyjnie, jak równie˝ w sytuacjach nieformalnych, na przyk∏ad w trakcie çwiczeƒ w parach lub grupach. Proponujemy, aby
nauczyciel poinformowa∏ uczniów na poczàtku roku szkolnego, ˝e ich wypowiedzi w trakcie pracy w parach mogà byç oceniane tak, aby uczniowie byli Êwiadomi dzia∏ania nauczyciela, ale nie odnosili jednak wra˝enia, ˝e sà „odpytywani” na ocen´,
co mog∏oby niekorzystnie wp∏ynàç na jakoÊç ich wypowiedzi.
Trudno jest ustaliç jednoznaczne kryteria oceny mówienia i odpowiadajàce im stopnie. Istotne jest jednak˝e, aby kryteria oceny
odpowiada∏y ustalonym przez program poziomom osiàgni´ç oraz przyj´tym celom kszta∏cenia. Proponujemy, aby oceniajàc
wypowiedzi ustne uczniów, nauczyciele przyj´li mieszanà skal´ analityczno-holistycznà, w której na koƒcowà ocen´ za wypowiedê
sk∏ada∏yby si´ zarówno kryteria analityczne (proponujemy, aby by∏y to: poprawnoÊç [gramatyczna, leksykalna, wymowy], p∏ynnoÊç,
∏atwoÊç zrozumienia wypowiedzi), jak i ogólne wra˝enie, jakie na s∏uchajàcym wywar∏a wypowiedê ucznia. Przedstawiona przez nas
skala ocen jest zatem jedynie propozycjà oceny wypowiedzi uczniów na poziomie Êredniozaawansowanym.
OczywiÊcie, stosujàc takà czy te˝ podobnà skal´ ocen, nie nale˝y oczekiwaç, ˝e w ka˝dym jej aspekcie uczeƒ b´dzie uzyskiwa∏
t´ samà ocen´. Poniewa˝ wszystkie kryteria analityczne sà tak samo istotne, wzorem wielu egzaminów mi´dzynarodowych (np.
FCE), przy wystawianiu oceny koƒcowej proponujemy ich uÊrednienie, lecz w gestii nauczyciela pozostawiamy ewentualne
zindywidualizowanie oceny, w zgodzie z przedmiotowym systemem oceniania.
Opracowanie i wykorzystanie podobnej skali w klasie w sposób znaczàcy obiektywizuje proces oceny wypowiedzi ustnych
uczniów, tym samym indywidualizujàc proces nauczania. Uczeƒ mo˝e, poprzez analiz´ kryteriów, samodzielnie lub z pomocà
nauczyciela, zobaczyç, co wymaga dalszej, bardziej wyt´˝onej pracy z jego strony.

5.4.2. Ocenianie pisania
W ocenie wypowiedzi pisemnych uczniów mo˝na zastosowaç podobnà skal´, jak w przypadku wypowiedzi ustnych. Nale˝y
ustaliç kryteria, na których ocen´ b´dziemy opieraç i dokonywaç opisu oczekiwanego zakresu osiàgni´ç w ramach ka˝dego kryterium dla ka˝dej oceny szkolnej. Przyk∏ady takich skal znajdzie nauczyciel w syllabusie maturalnym z j´zyka angielskiego.
My natomiast chcielibyÊmy zaproponowaç inny, alternatywny, sposób oceny prac pisemnych uczniów. Poni˝ej przedstawiamy
propozycj´ formularza oceny opisowej, który mo˝na bez problemu do∏àczyç do sprawdzonej pracy ucznia. Zaproponowany
przez nas formularz pozwala nauczycielowi przekazaç uczniowi i jego rodzicom konkretnà informacj´ na temat jego pracy, a nie
jest przy tym szczególnie czasoch∏onny i nie wymaga, by dla ka˝dego ucznia wypisywaç d∏ugie teksty. Opiera si´ on w znacznej
mierze na technice szybkiego notowania (tutaj sà to umowne / ogólne skale, w znacznej mierze oparte na ogólnym wra˝eniu
nauczyciela), gdzie nauczyciel musi jedynie zaznaczyç odpowiednim znaczkiem (np. ) swój komentarz na temat osiàgni´ç
ucznia. Mo˝e równie˝, je˝eli uzna to za stosowne, przekazaç wychowankowi dodatkowe uwagi / komentarze, itp.
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Proponowana ocena

(1 - 6)

Podpis nauczyciela

TreÊç:

PoprawnoÊç j´zykowa:

Doskona∏e rozwini´cie tematu

Bardzo dobra

Temat dobrze rozwini´ty

Dobra

Zadowalajàce rozwini´cie tematu

Zadowalajàca

Niezadowalajàce rozwini´cie tematu

Poni˝ej oczekiwanego poziomu

Organizacja i spójnoÊç:

Styl / Rejestr:

Bardzo dobre

Odpowiedni i konsekwentny

Dobre

W przewa˝ajàcej mierze odp. i kons.

Zadowalajàce

Nieodpowiedni

Poni˝ej oczekiwanego poziomu

Zakres struktur:

Zakres s∏ownictwa:

Bardzo dobry

Bardzo dobry

Dobry

Dobry

Zadowalajàcy

Zadowalajàcy

Poni˝ej oczekiwanego poziomu

Poni˝ej oczekiwanego poziomu

Dodatkowe uwagi / Ogólne wra˝enie:
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1

2

3

4

5

6

intencje i ogólny sens wypowiedzi sà w przewa˝ajàcej mierze jasne i zrozumia∏e dla
s∏uchajàcego
czasami pojawia si´ potrzeba zadania
dodatkowego pytania o wyjaÊnienie
jego udzia∏ w dyskusji jest w przewa˝ajàcej
mierze na temat, w∏àcza si´ do dyskusji w naturalny sposób, jasno wyra˝a swoje zdanie,
nawiàzujàc do wypowiedzi poprzedników
wi´kszoÊç tego, co mówi uczeƒ jest ∏atwa
do zrozumienia
ogólny sens wypowiedzi jest jasny, ale czasem
potrzebna jest uczniowi pomoc nauczyciela
w doprecyzowaniu informacji
pojawia si´ koniecznoÊç zadawania
dodatkowych pytaƒ w celu rozjaÊnienia
przekazu
uczeƒ w∏àcza si´ do rozmowy i wyra˝a swoje
zdanie, ale mo˝e nie potrafiç nawiàzaç
do wypowiedzi poprzednika / ów
s∏uchajàcy jest w stanie zrozumieç wi´kszoÊç
z tego, co mówi uczeƒ, ale konieczne sà doÊç
cz´ste pytania o wyjaÊnienie
s∏uchajàcy ma k∏opot ze zrozumieniem wielu
bardziej z∏o˝onych / d∏u˝szych zdaƒ
w wypowiedzi ucznia
bez pomocy nauczyciela uczeƒ mia∏by k∏opoty
z przekazaniem informacji bardziej
szczegó∏owej, ale sformu∏owanie ogólnej myÊli
nie przysparza mu zbytnich problemów
je˝eli rozmowa dotyczy tematów codziennych, uczeƒ umie w∏àczyç si´ do rozmowy
i wyraziç swoje zdanie
fragmenty z tego, co mówi uczeƒ da si´ zrozumieç (zazwyczaj krótkie zdania, frazy)
nauczyciel mo˝e podejrzewaç, ˝e ktoÊ nie
przyzwyczajony do s∏uchania ucznia mia∏by
du˝o wi´ksze problemy ze zrozumieniem go
uczeƒ rzadko w∏àcza si´ do rozmowy na te-maty
codzienne / okreÊlone programem, a jego
wypowiedê nie zawsze jest jasna w kontekÊcie
bardzo niewiele z tego, co mówi uczeƒ da si´
zrozumieç, nawet jeÊli s∏uchajàcy zadaje
dodatkowe pytania, uczeƒ nie jest w stanie
wyjaÊniç, o co mu chodzi∏o
uczeƒ unika w∏àczania si´ do rozmowy nawet
na tematy codzienne, a jego wypowiedzi sà
niezrozumia∏e dla wi´kszoÊci osób

wypowiedê jest p∏ynna, choç od czasu
do czasu pojawiajà si´ przerwy
czasem uwidacznia si´ koniecznoÊç szukania
odpowiednich s∏ów / struktur przy okazji
omawiania tematów bardziej abstrakcyjnych,
co powoduje, ˝e wypowiedê zbytnio zwalnia,
ale ogólnie jest spójna
na tematy codzienne wypowiada si´ p∏ynnie
i bez niepotrzebnych pauz
wypowiedê jest doÊç spójna, ale pojawiajà si´
momenty zawahania
wypowiedê sprawia czasami wra˝enie fragmentarycznej (podzielonej na cz´Êci), ale ogólny sens jest jasny
potrafi omawiaç tematy codzienne, chocia˝
mo˝e zdarzyç si´, ˝e nawet tu pojawiajà si´
pauzy przeznaczone na szukanie odpowiednich s∏ów, tematy abstrakcyjne przysparzajà
uczniowi pewien k∏opot, zaciera si´ p∏ynnoÊç
wypowiedzi
mówi niezbyt spójnie, z pewnym wahaniem
przekaz jest raczej niepewny, podzielony
na fragmenty
cz´sto zatrzymuje si´, aby wyszukaç
odpowiednie s∏owo, czasem bardzo podstawowe, cz´sto wysi∏ek ten koƒczy si´
powtórzeniem s∏owa ju˝ wczeÊniej u˝ytego
tematy codzienne / omawiane w trakcie zaj´ç
sprawiajà mu pewien k∏opot, pojawiajà si´
pauzy i zawahania
w bardzo ograniczony sposób potrafi
wypowiadaç si´ na tematy o charakterze
bardziej z∏o˝onym
uczeƒ mówi z du˝ym wahaniem
pojawiajà si´ d∏ugie pauzy przeznaczone
na poszukiwanie odpowiednich s∏ów,
zazwyczaj podstawowych
wypowiedê cz´sto fragmentaryczna, niespójna, sprawia wra˝enie niedokoƒczonej

w wypowiedzi wyst´puje bardzo du˝o nienaturalnie d∏ugich pauz
wypowiedê jest bardzo krótka (czasem jednofrazowa), poprzedzona d∏ugim przygotowaniem
p∏ynnoÊç zupe∏nie zatarta poprzez nieznajomoÊç podstawowych struktur / s∏ownictwa

bardzo dobry poziom znajomoÊci s∏ownictwa
i struktur j´zykowych okreÊlonych przez pe∏ny
zakres wymagaƒ
b∏´dy j´zykowe sà nieliczne, nie zak∏ócajà
komunikacji, zdecydowana wi´kszoÊç zdaƒ
jest w pe∏ni poprawna i zrozumia∏a
poprawna wymowa i intonacja, mo˝na odczuç
wp∏yw j´zyka polskiego, ale nie wp∏ywa to
na czytelnoÊç wypowiedzi

dobry poziom znajomoÊci s∏ownictwa i struktur j´zykowych przewidzianych programem,
choç czasem uczniowi brak w∏aÊciwego s∏owa,
pomimo tego, ˝e pojawi∏o si´ ono na
zaj´ciach
b∏´dy stajà si´ zauwa˝alne, mo˝e pojawiç si´
jeden lub dwa b∏´dy zak∏ócajàce komunikacj´
wymowa i intonacja jest w miar´ poprawna,
ale pojawiajà si´ k∏opoty ze zrozumieniem niektórych wypowiedzi, zauwa˝alny wp∏yw j´zyka
polskiego

uczeƒ pos∏uguje si´ podstawowym i najbardziej koniecznym s∏ownictwem
niezb´dnym do przekazania zamierzonej
informacji
wyst´pujà powtórzenia leksykalne i strukturalne
uczeƒ pope∏nia sporo zauwa˝alnych b∏´dów,
które niekiedy zak∏ócajà komunikacj´, ale jego
wypowiedê jest w wi´kszoÊci zrozumia∏a
wzorce intonacyjne i wymowa nie sà spójne,
pojawiajà si´ doÊç powa˝ne b∏´dy,
wp∏yw j´zyka polskiego jest wyraêny

brak odpowiedzi lub znajomoÊç s∏ownictwa i struktur
tak ograniczona, ˝e nie jest mo˝liwe przekazanie
wiadomoÊci, brak dowodów na opanowanie
najprostszych struktur, które pojawi∏y si´ na zaj´ciach
liczne b∏´dy j´zykowe w najbardziej podstawowych strukturach
wymowa nieczytelna

ubogie s∏ownictwo i struktury j´zykowe, cz´ste
powtórzenia, uczeƒ potrafi jednak w sposób
bardzo prosty przekazaç wiadomoÊç
b∏´dy sà doÊç liczne, wiele z nich w podstawowych strukturach, wyst´pujà zak∏ócenia
w komunikacji
liczne b∏´dy w wymowie i intonacji

s∏uchajàcy nie ma ˝adnych problemów
ze zrozumieniem intencji i ogólnego sensu
wypowiedzi
w przypadku rozmowy, nie ma potrzeby
zadawania dodatkowych pytaƒ o wyjaÊnienie
w naturalny sposób w∏àcza si´ do rozmowy
i zabiera g∏os w rozmowie (na temat, logicznie
nawiàzujàc do wypowiedzi przedmówców
niezale˝nie od tematu rozmowy)

¸atwoÊç zrozumienia wypowiedzi

mówi spójnie, bez wahania
rzadko zatrzymuje si´, aby dobraç odpowiednie s∏owo / struktur´, ale nawet wtedy
wypowiedê nie traci na swej naturalnoÊci
potrafi omawiaç tematy codzienne, jak
równie˝ tematy o wi´kszej z∏o˝onoÊci / na
wy˝szym poziomie abstrakcji

P∏ynnoÊç wypowiedzi

s∏ownictwo i struktury j´zykowe wykraczajà
poza materia∏ opracowywany na zaj´ciach
b∏´dy j´zykowe sà nieliczne, pojawiajà si´
jedynie w strukturach zaawansowanych, nie
zak∏ócajà komunikacji
poprawna wymowa i intonacja, wp∏yw j´zyka
polskiego jest minimalny

PoprawnoÊç wypowiedzi

wypowiedê wywar∏a zdecydowanie negatywne
wra˝enie na s∏uchajàcym

wypowiedê wywar∏a negatywne wra˝enie na
s∏uchajàcym

wypowiedê nie zrobi∏a na s∏uchajàcym wi´kszego
wra˝enia, ale by∏a zadowalajàca (do
zaakceptowania)

wypowiedê wywar∏a w przewa˝ajàcej mierze
pozytywne wra˝enie na s∏uchajàcym, ale by∏y
pewne jej elementy, które wp∏yn´∏y negatywnie
na jej odbiór

wypowiedê wywar∏a pozytywne wra˝enie
na s∏uchajàcym

ogólnie, wypowiedê wywar∏a zdecydowanie
pozytywne wra˝enie na s∏uchajàcym

Ogólne wra˝enie

5.5. Ocenianie ró˝nych form aktywnoÊci uczniów.
Demonstrowanie umiej´tnoÊci ucznia – portfolio j´zykowe; tzw. Culture Files
Oprócz testów, wypowiedzi pisemnych i ustnych, ocenie nauczyciela mogà podlegaç równie˝ ró˝ne formy aktywnoÊci na lekcji
i poza nià, w tym prace projektowe i samodzielna praca ucznia z lekturà nadobowiàzkowà. Decyzj´ co do sposobu oceniania
tych nadobowiàzkowych dzia∏aƒ ucznia pozostawiamy nauczycielowi, który najlepiej zna swoich uczniów i doskonale wie, czy
oceniajàc, na przyk∏ad prac´ projektowà, powinien oceniaç wk∏ad pracy w∏o˝ony w przygotowanie projektu, tj. to, ˝e uczniowie
pracujà samodzielnie bàdê w zespo∏ach, sumiennie, bez pomocy innych osób, nie korzystajàc z niedozwolonych êróde∏, czy te˝
jedynie samà prezentacj´ pracy projektowej (wed∏ug, na przyk∏ad, ogólnych kryteriów przyj´tych dla oceny wypowiedzi ustnej,
z dodatkowym kryterium oceniajàcym opraw´ graficznà prezentacji).
Zach´camy równie˝ nauczycieli, aby oceniajàc mniejszà parti´ materia∏u lub uczniowskie zaanga˝owanie i aktywnoÊç na lekcjach stosowali opracowany w porozumieniu z uczniami system na przyk∏ad plusów i minusów, których pewna liczba
przelicza∏aby si´ na ocen´ (stopieƒ + komentarz). Zamiast plusów i minusów mo˝na stosowaç system akumulacji „ma∏ych”
punktów za na przyk∏ad kartkówki, których cztery lub pi´ç b´dzie zwieƒczone stopniem. Podobnà strategi´ mo˝na przyjàç
w ocenie wy˝ej wspomnianych ju˝ prac projektowych. Takie post´powanie, podobnie jak sprawdzanie bie˝àce osiàgni´ç
uczniów w ogóle, pe∏ni funkcj´ wychowawczà, ale równie˝ pozwala nauczycielowi uniknàç szafowania pochopnie stopniami,
których zbyt du˝a liczba mo˝e w sposób niepo˝àdany zatrzeç prawdziwy obraz umiej´tnoÊci i osiàgni´ç ucznia w momencie
wystawiania oceny semestralnej lub koƒcoworocznej.
Nauczyciel mo˝e równie˝ zdecydowaç, ˝e samodzielna praca uczniów nie b´dzie podlega∏a ocenianiu dydaktycznemu w ogóle
(co nie znaczy, ˝e b´dzie pomijana w procesie dydaktycznym). Nauczyciel mo˝e w trakcie semestru gromadziç wiedz´
o szczególnych przejawach aktywnoÊci uczniowskiej, którà to wiedz´ b´dzie móg∏ spo˝ytkowaç w momencie wystawiania ocen
semestralnych lub koƒcoworocznych. Szczególnie cenne przejawy uczniowskich zainteresowaƒ, pasji i osiàgni´ç mogà staç si´
elementem wystawy klasowej lub zostaç zg∏oszone do konkursu organizowanego pomi´dzy ró˝nymi oddzia∏ami w tej samej
szkole. Ogromnym wyró˝nieniem dla ucznia mo˝e równie˝ okazaç si´ mo˝liwoÊç prezentacji swoich osiàgni´ç przed szerszym
gremium (np. ca∏à klasà). Przygotowana, zaprezentowana i, ewentualnie, oceniona przez nauczyciela i grup´ praca projektowa
lub te˝ seria wypracowaƒ lub rysunków na podstawie przeczytanej lektury, mogà s∏u˝yç demonstrowaniu umiej´tnoÊci
j´zykowych uczniów. Prace te, razem z dokonanym samodzielnie przez ucznia lub w porozumieniu z nauczycielem, wyborem
najlepszych wypracowaƒ, listów, testów, ulubionych tekstów literackich, a nawet Êwiadectw j´zykowych (np. certyfikatów
z egzaminów mi´dzynarodowych), mogà staç si´ cz´Êcià portfolio j´zykowego, okreÊlanego te˝ mianem „teczki prac ucznia”.
Szczególnà formà uczniowskiego portfolio mogà byç tzw. Culture Files, w których uczeƒ b´dzie gromadzi∏ wycinki prasowe,
zdj´cia, itp. dotyczàce szeroko poj´tych zagadnieƒ zwiàzanych z ˝yciem spo∏eczno-kulturalnym krajów angielskiego obszaru
j´zykowego. Zebrane w portfolio prace mogà bezpoÊrednio Êwiadczyç o osiàgni´ciach ucznia, jak równie˝ o nim samym, jego
zainteresowaniach, uzdolnieniach i pasjach.
Wiele cennych wskazówek na temat portfolio j´zykowego znajdzie nauczyciel w ksià˝ce Parisa i Ayres, 1997.

5.6. Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Opisane powy˝ej procedury i zasady oceniania odnoszà si´ do ca∏ego zespo∏u uczniów, jednak˝e nauczyciel musi byç równie˝
przygotowany do oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tzn. takich, którzy sà szczególnie uzdolnieni
i przejawiajà talent w uczeniu si´ j´zyka, jak równie˝ takich, którym trudniej jest osiàgnàç okreÊlone programem cele, za
wzgl´du na stwierdzone u nich dysfunkcje, takie jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia czy zaburzenia s∏uchu.
Ocenianie uczniów wykazujàcych szczególne zdolnoÊci do nauki j´zyka angielskiego nie ró˝ni si´ niczym od oceniania uczniów
przeci´tnie uzdolnionych, natomiast w pewnym stopniu wymaga od nauczyciela zindywidualizowania zadaƒ testowych: sformu∏owania zadaƒ bardziej skomplikowanych ni˝ dla reszty klasy, co mo˝e byç pracoch∏onne, albo przygotowania zadaƒ
dodatkowych. Uczeƒ zdolny powinien mieç mo˝liwoÊç zaprezentowania, ˝e jego wiedza wykracza poza oczekiwane (nawet
pe∏ne) wymagania programowe, i tym samym otrzymaç za test ocen´ celujàcà. Dodatkowe zadania powinny mieç charakter
twórczy, wymagajàcy od ucznia zaktywizowania wiedzy j´zykowej w po∏àczeniu z wiedzà pozaj´zykowà. Ucznia zdolnego
nale˝y równie˝ zach´caç, aby szuka∏ mo˝liwoÊci sprawdzenia swoich umiej´tnoÊci poza klasà, chocia˝by poprzez uczestnictwo
w Olimpiadzie J´zyka Angielskiego lub przystàpienie do egzaminów mi´dzynarodowych CAE, CPE lub innych. Mo˝na go
równie˝ zaanga˝owaç do pomocy uczniowi s∏abszemu, pod warunkiem, oczywiÊcie, ˝e obie strony wyra˝à na to zgod´.
Specjalnych zasad oceniania wymaga natomiast druga grupa uczniów wymienionych powy˝ej, tzn. uczniowie z ró˝nymi dysfunkcjami, które utrudniajà im osiàgni´cie celów okreÊlonych programem, utrudniajà, jednak nie uniemo˝liwiajà. W stosunku
do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudnoÊci w uczeniu si´, wymagania nale˝y zatem obni˝yç, ale nie wolno
ca∏kowicie ich zaniechaç. Odpowiednie obni˝enie wymagaƒ wià˝e si´ z koniecznoÊcià wspó∏pracy nauczyciela prowadzàcego
zaj´cia z j´zyka angielskiego z terapeutà, psychologiem lub pedagogiem szkolnym, który powinien byç w stanie przekazaç nam
rzetelnà informacj´ na temat dysfunkcji danego ucznia, jej stopnia oraz zalecanych form pracy z uczniem, które, nieuchronnie
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wp∏ynà równie˝ na formy sprawdzania osiàgni´ç. Najwa˝niejsze jest to, aby uczeƒ dysfunkcyjny nie by∏ po prostu zwolniony ze
starania si´ czynienia post´pów, w ramach mo˝liwoÊci, we wszystkich sprawnoÊciach j´zykowych. Zakres wymagaƒ stawiany
uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi b´dzie musia∏ byç zmodyfikowany przez nauczyciela w taki sposób, aby
realnie uwzgl´dnia∏y one dysfunkcj´ ucznia.
Poni˝ej podajemy kilka kwestii, które mo˝na rozwa˝yç, okreÊlajàc zakres wymagaƒ dla uczniów dysfunkcyjnych w obr´bie
czterech sprawnoÊci:
osoby dyslektyczne i dysgraficzne znacznie gorzej wypadajà w testowaniu pisemnym ni˝ w kontroli ustnej, co wynika
bezpoÊrednio z ich uwarunkowaƒ psychofizycznych, a nie z lenistwa, warto wi´c mo˝e szczególny nacisk po∏o˝yç
na sprawdzenie sprawnoÊci mówienia,
u osób dysgraficznych konieczne mo˝e okazaç si´ wykonywanie zadaƒ pisemnych, szczególnie d∏u˝szych, na komputerze
z wy∏àczonà funkcjà spellcheck,
osoby dysortograficzne mogà mieç problem z opanowaniem i stosowaniem niektórych zasad ortografii, co wià˝e si´, oczywiÊcie, z obni˝eniem wymagaƒ dotyczàcych pisania; u uczniów z takà dysfunkcjà g∏ówny nacisk w sprawdzaniu
umiej´tnoÊci pisania nale˝y k∏aÊç nie na poprawnoÊç leksykalno-gramatycznà lecz na przekazanie czytelnego komunikatu
j´zykowego w odpowiedniej formie. JeÊli chodzi o pozosta∏e sprawnoÊci, wymagania stawiane przed uczniem dysortograficznym nie powinny ró˝niç si´ od tych, które stawiamy wi´kszoÊci uczniów.

5.7. Podsumowanie
Ocenianie jest szczególnym sk∏adnikiem procesu dydaktycznego, nierozerwalnie z nim zwiàzanym i od niego uzale˝nionym, ale
równie˝ dodatkowo uwik∏anym w zachodzàce w kraju przemiany polityczno-spo∏eczne. Jednak˝e ocena szkolna ma mieç
przede wszystkim charakter pomocniczy w nauczaniu i uczeniu si´. Sprawiedliwa ocena, oparta na jasnych i zrozumia∏ych dla
wszystkich kryteriach, maksymalnie obiektywna, jest podstawà dobrej atmosfery w klasie i niezb´dnà dla ucznia i nauczyciela
informacjà na temat tego, co ju˝ zosta∏o osiàgni´te, a co wymaga jeszcze dalszej pracy.
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7. Plan wynikowy
WYMAGANIA PROGRAMOWE

UNIT 1

UNIT 2
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Mówienie

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM PONADPODSTAWOWY

CzynnoÊci ucznia:

CzynnoÊci ucznia:

Opisuje, u˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych,
czynnoÊci ludzi przedstawionych na ilustracjach
NaÊladuje wzorzec intonacyjny w pytaniach szczegó∏owych –
falling intonation
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ
Na podstawie materia∏u z lekcji przedstawia krótko kilka ró˝nic
dotyczàcych systemu edukacji w Wielkiej Brytanii i w Polsce

Opisuje, u˝ywajàc bardziej skomplikowanych struktur
leksykalno, gramatycznych czynnoÊci ludzi przedstawionych
na ilustracjach
NaÊladuje bezb∏´dnie wzorzec intonacyjny w pytaniach
– falling intonation
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ
Formu∏uje d∏u˝szà wypowiedê, podajàc istotne i bardziej
szczegó∏owe ró˝nice w systemie edukacji w Wielkiej Brytanii
i w Polsce, wykorzystujàc przy tym informacje uzyskane
z ró˝norodnych êróde∏

Rozumienie
ze s∏uchu

Przewiduje g∏ównà myÊl wypowiedzi dotyczàcej systemu
edukacji w Wielkiej Brytanii, wykorzystujàc przy tym podany
materia∏ stymulujàcy
Odpowiada na zadane pytania, odszukujàc potrzebne
informacje szczegó∏owe

Rozpoznaje niestandardowy akcent rozmówców

Rozumienie
tekstu
czytanego

Przewiduje g∏ównà myÊl tekstu na temat systemu edukacji
w Wielkiej Brytanii, wykorzystujàc przy tym podany materia∏
stymulujàcy
Znajduje w tekÊcie informacje potrzebne do odpowiedzi na
zadane pytania
Dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu,
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ
Dopasowuje s∏owa do podanych definicji

Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
artyku∏, z zachowaniem poprawnej formy, na temat systemu
edukacji w Polsce, u˝ywajàc prostych struktur leksykalnogramatycznych

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
artyku∏, z zachowaniem poprawnej formy, na temat systemu
edukacji w Polsce, stosujàc bardziej zaawansowane struktury
leksykalno-gramatyczne oraz dodaje w∏asny komentarz

Leksyka

Podaje kilka s∏ów z pola semantycznego edukacja

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danego pola
semantycznego ni˝ podane na lekcjach

Gramatyka

Rozpoznaje na podanych przyk∏adach czasy Present Simple,
Present Continuous i Present Perfect
Buduje zdania twierdzàce, przeczàce i pytajàce w tych czasach
Podaje zasady u˝ycia czasów Present Simple, Present
Continuous i Present Perfect
Stosuje czasy Present Simple, Present Continuous i Present
Perfect dla wyra˝enia czynnoÊci powtarzajàcych si´ i stanów
sta∏ych, czynnoÊci odbywajàcych si´ w chwili mówienia,
czynnoÊci rozpocz´tych w przesz∏oÊci i trwajàcych do chwili
obecnej

Stosuje czasy Present Simple, Present Continuous i Present
Perfect, tak˝e dla wyra˝enia np. zniecierpliwienia, irytacji

Mówienie

Opisuje, u˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych,
relacje pomi´dzy ludêmi przedstawionymi na ilustracjach
NaÊladuje wzorzec intonacyjny w pytaniach szczegó∏owych –
falling intonation
W miar´ cz´sto redukuje samog∏oski w sylabach
nieakcentowanych do g∏oski schwa
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ
Na podstawie materia∏u z lekcji przedstawia krótko ró˝nice
dotyczàce rodziny i ˝ycia rodzinnego w Wielkiej Brytanii i w Polsce
Uzyskuje informacje na temat ˝ycia rodzinnego oraz ich udziela

Opisuje, u˝ywajàc bardziej skomplikowanych struktur
leksykalno-gramatycznych, relacje i czynnoÊci ludzi
przedstawionych na ilustracjach
NaÊladuje bezb∏´dnie wzorzec intonacyjny w pytaniach
– falling intonation
Redukuje samog∏oski w sylabach nieakcentowanych do g∏oski
schwa
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ
Formu∏uje d∏u˝szà wypowiedê, podajàc istotne i bardziej
szczegó∏owe ró˝nice w ˝yciu rodzinnym w Wielkiej Brytanii
i w Polsce, wykorzystujàc przy tym informacje uzyskane
z ró˝norodnych êróde∏

Rozumienie
ze s∏uchu

Przewiduje g∏ównà myÊl wypowiedzi na temat ˝ycia rodzinnego
w Wielkiej Brytanii, wykorzystujàc przy tym podany materia∏
stymulujàcy
Identyfikuje wypowiedzi poszczególnych rozmówców
Odpowiada na zadane pytania, odszukujàc potrzebne
informacje szczegó∏owe

Rozpoznaje niestandardowy akcent rozmówców

Rozumienie
tekstu
czytanego

Przewiduje g∏ównà myÊl tekstu na temat ˝ycia rodzinnego
w Wielkiej Brytanii, wykorzystujàc przy tym podany materia∏
stymulujàcy
Znajduje w tekÊcie informacje potrzebne do odpowiedzi
na zadane pytania
Dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu
Dopasowuje s∏owa do podanych definicji
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

Na podstawie podanych w formie notatki informacji opisuje
˝ycie ksi´˝nej Diany
Redaguje biografi´ wybranej polskiej osobistoÊci, u˝ywajàc
prostych struktur leksykalno-gramatycznych
Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
biografi´, z zachowaniem poprawnej formy, stosujàc bardziej
zaawansowane struktury leksykalno-gramatyczne
Redaguje wypowiedê pisemnà na temat ˝ycia rodzinnego
i zmian zachodzàcych w modelu rodziny w Polsce, stosujàc
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na temat w∏asnej rodziny

bardziej zaawansowane struktury leksykalno-gramatyczne oraz
dodaje w∏asny komentarz

Leksyka

Podaje kilka s∏ów z pola semantycznego rodzina, odpowiednio
je klasyfikujàc ze wzgl´du na rodzaj

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danego pola
semantycznego ni˝ podane na lekcjach

Gramatyka

Rozpoznaje na podanych przyk∏adach czas Past Simple
Zna formy czasu przesz∏ego cz´Êciej wyst´pujàcych
czasowników nieregularnych
Buduje zdania twierdzàce, przeczàce i pytajàce w tym czasie
Konstruuje krótkie odpowiedzi na pytania ogólne
Zna zasady u˝ycia czasu Past Simple
Stosuje czas Past Simple dla wyra˝enia czynnoÊci i wydarzeƒ
z przesz∏oÊci
Konstruuje pytania o podmiot lub dope∏nienie z zaimkiem who

Zna formy czasu przesz∏ego rzadziej wyst´pujàcych
czasowników nieregularnych
U˝ywa czasu Past Simple po wyra˝eniach tzw. hypothetical
past

Mówienie

Opisuje swoje miasto rodzinne lub miejsce zamieszkania,
u˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem przymiotników
Porównuje, wymieniajàc ró˝nice pomi´dzy wybranymi
miastami w Polsce
Rozró˝nia akcent wyrazowy w wyrazach wielosylabowych,
padajàcy na pierwszà, druga lub trzecià sylab´
W∏aÊciwie akcentuje wyrazy wielosylabowe
Podaje zasady wymowy przedimka okreÊlonego the przed
spó∏g∏oskami i samog∏oskami
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
akcentu wybranych wyrazów
Na podstawie materia∏u z lekcji przedstawia krótko ró˝nice
dotyczàce ˝ycia w Wielkiej Brytanii i w Polsce

Opisuje swoje miasto rodzinne lub miejsce zamieszkania,
u˝ywajàc bardziej skomplikowanych struktur leksykalnogramatycznych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
przymiotników
Bezb∏´dnie wymawia przedimek okreÊlony w zale˝noÊci
od kontekstu fonetycznego
Bezb∏´dnie akcentuje wyrazy wielosylabowe
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy wyrazów lub przewiduje, wykorzystujàc
w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów i wyra˝eƒ
Formu∏uje d∏u˝szà wypowiedê w formie rozprawki lub eseju,
podajàc istotne i bardziej szczegó∏owe ró˝nice w ˝yciu
w Brytanii i w Polsce, wykorzystujàc przy tym informacje
uzyskane z ró˝norodnych êróde∏

Rozumienie
ze s∏uchu

Podaje odpowiednià kolejnoÊç us∏yszanych w opisie
Manchesteru cech charakterystycznych
Na podstawie us∏yszanego tekstu poprawia b∏´dne wypowiedzi
dotyczàce faktów

Rozpoznaje niestandardowy akcent rozmówców

Rozumienie
tekstu
czytanego

Przewiduje g∏ównà myÊl tekstu dotyczàcego Twin towns,
Odpowiada na zadane pytania, odszukujàc w tekÊcie potrzebne
informacje szczegó∏owe
Na podstawie tekstu podaje ró˝nice i podobieƒstwa pomi´dzy
twin towns
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

OkreÊla rodzaj tekstu
Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà
w formie opisu, na temat wybranego przez siebie miasta lub
miasteczka w Polsce

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – esej,
z zachowaniem poprawnej formy, na temat wybranego miasta
w Polsce, wykorzystujàc informacje uzyskane z ró˝norodnych
êróde∏, stosujàc bardziej zaawansowane struktury leksykalnogramatyczne oraz opatruje jà w∏asnym komentarzem

Leksyka

Podaje kilka s∏ów z pola semantycznego miasto, miejsce
zamieszkania, itp., odpowiednio je klasyfikujàc

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danego pola
semantycznego ni˝ podane na lekcjach

Gramatyka

Stosuje odpowiednie okreÊlenia rzeczowników, tj. przymiotniki
lub inne rzeczowniki
Przyporzàdkowuje odpowiednio zasady stopniowania
przymiotników dla przymiotników jedno- i wielosylabowych
Stopniuje przymiotniki w sposób regularny, nieregularny
i opisowy
Porównuje cechy rzeczy i osób, u˝ywajàc stopnia wy˝szego
przymiotników
Stosuje przedimek nieokreÊlony, okreÊlony lub zerowy przed
rzeczownikiem lub frazà rzeczownikowà w zale˝noÊci
od kontekstu

Tworzy stopieƒ wy˝szy i najwy˝szy przymiotników o dwóch
znaczeniowo ró˝niàcych si´ formach, tj. old – older / elder –
the oldest / eldest,
Zna kolejnoÊç wi´kszej liczby przymiotników opisujàcych
rzeczownik

Mówienie

Opisuje, u˝ywajàc podanych wyrazów i prostych struktur
leksykalno-gramatycznych, Mercantour National Park
Przedstawia w∏asnà opini´ na temat roli parków narodowych,
podajàc kilka prostych argumentów
U˝ywa w rozmowie potocznej nieformalnych zwrotów
i wyra˝eƒ, tj. Guess what? / No way! / I’m only joking! / Don’t
be silly!
Rozró˝nia w wymowie dwudêwi´ki /aI/ i /eI/
Dedukuje znaczenie wyrazów z kontekstu
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
znaczenia wybranych wyrazów

Opisuje, u˝ywajàc bardziej zaawansowanych struktur
leksykalno-gramatycznych, wybrany park narodowy
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy wyrazów lub przewiduje, wykorzystujàc
w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów i wyra˝eƒ
Formu∏uje d∏u˝szà wypowiedê, podajàc wi´kszà liczb´
argumentów na temat znaczenia parków narodowych,
wykorzystujàc przy tym informacje uzyskane z ró˝norodnych
êróde∏

Rozumienie
ze s∏uchu

Na podstawie materia∏u stymulujàcego odpowiada na zadane
pytania szczegó∏owe dotyczàce wizyty Jeffa w Mercantour
National Park
Uzupe∏nia zdania informacjami szczegó∏owymi z wypowiedzi
Jeffa
Podaje odpowiednià kolejnoÊç us∏yszanych informacji na temat
podró˝y Jeffa
Przyporzàdkowuje wyrazy zawierajàce dwudêwi´ki /aI/ i /eI/

OkreÊla styl j´zyka u˝ytego przez rozmówców
Podaje intencje i opinie rozmówcy

Rozumienie
tekstu
czytanego

Na podstawie przeczytanej broszury o zagro˝eniach dla
naturalnego Êrodowiska poprawia b∏´dne wypowiedzi
dotyczàce opisanych faktów
Stwierdza brak pewnych informacji w tekÊcie
Odpowiada na zadane pytania, odszukujàc w tekÊcie potrzebne
informacje szczegó∏owe

Podaje opini´ autora tekstu na temat poruszanego problemu
OkreÊla w szerszym zakresie potencjalnego odbiorc´ tekstu
i funkcje tekstu
OkreÊla rodzaj tekstu – broszura, i styl j´zyka u˝yty przez autora
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim
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OkreÊla jednego potencjalnego odbiorc´ tekstu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

UNIT 5

UNIT 6

Pisanie

Redaguje wiadomoÊç przesy∏anà pocztà elektronicznà (e-mail
letter), opisujàc swoje plany wizyty w wybranym polskim parku
narodowym
Redaguje w∏asnà wypowiedê pisemnà w formie notatki na
temat wybranych zagadnieƒ ˝ycia w przysz∏oÊci w roku 2050

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà
w formie artyku∏u, na temat ˝ycia w przysz∏oÊci, stosujàc
bardziej zaawansowane struktury leksykalno-gramatyczne

Leksyka

Klasyfikuje wed∏ug kategorii gramatycznej podane wyrazy
z pola semantycznego przyroda i Êrodowisko naturalne
Odpowiednio do kontekstu dopasowuje podane wyrazy,
uzupe∏niajàc w sposób logiczny podane zdania

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danego pola
semantycznego ni˝ podane na lekcjach

Gramatyka

Rozpoznaje na podanych przyk∏adach ró˝ne formy wyra˝ania
przysz∏oÊci, tj. Present Continuous, be going to, Future Simple,
Present Simple z czasownikami modalnymi may / might, itp.
Buduje zdania twierdzàce, przeczàce i pytajàce w podanych
czasach s∏u˝àce wyra˝eniu przysz∏oÊci
Zna zasady u˝ycia wymienionych czasów w celu wyra˝enia
przysz∏ych faktów, zaplanowanych czynnoÊci przysz∏ych, stanu /
czynnoÊci przysz∏ej niezale˝nej od woli mówiàcego, lub
w∏asnych zamiarów
Stosuje podane czasy w celu wyra˝enia przysz∏oÊci
Rozpoznaje na podanych przyk∏adach zdania warunkowe
pierwszego typu
Buduje zdania twierdzàce, przeczàce i pytajàce w pierwszym
okresie warunkowym
Zna zasady u˝ycia zdaƒ warunkowych pierwszego typu
Stosuje zdania warunkowe pierwszego typu i czas Future
Simple dla wyra˝enia przysz∏oÊci

Stosuje zdania czasowe oraz konstrukcj´ in case

Mówienie

Opisuje, u˝ywajàc podanych wyrazów i prostych struktur
leksykalno-gramatycznych sposoby i rodzaje spo˝ywanych
posi∏ków
Rozró˝nia w wymowie samog∏oski /I/, /i…/
Przyporzàdkowuje wyrazy zawierajàce d∏ugà i krótkà samog∏osk´ /i…/, /I/
Dyskutuje i przedstawia wyniki dyskusji na temat nawyków
˝ywieniowych i posi∏ków szkolnych dla dzieci w Wielkiej
Brytanii i w Polsce
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
znaczenia wybranych wyrazów

Opisuje, u˝ywajàc bardziej zaawansowanych struktur
leksykalno-gramatycznych, nawyki ˝ywieniowe Polaków
i Brytyjczyków, podkreÊlajàc ró˝nice i podobieƒstwa oraz
wyg∏aszajàc w∏asnà opini´ na ten temat
Dyskutuje i przedstawia wyniki dyskusji na temat nawyków
˝ywieniowych charakterystycznych dla dzieci w Wielkiej
Brytanii, opatrujàc wyniki w∏asnym komentarzem
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy wyrazów lub przewiduje, wykorzystujàc
w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Na podstawie materia∏u stymulujàcego odpowiada na zadane
pytania szczegó∏owe dotyczàce preferencji w zakresie ˝ywnoÊci
podanych rozmówców
Przyporzàdkowuje wypowiedzi do podanych rozmówców

OkreÊla styl j´zyka u˝ytego przez rozmówców

Rozumienie
tekstu
czytanego

Przyporzàdkowuje tytu∏y poszczególnym paragrafom artyku∏u
na temat zmiany nawyków ˝ywieniowych
Odpowiada na zadane pytania, odszukujàc w tekÊcie potrzebne
informacje szczegó∏owe
Dedukuje znaczenie podanych wyrazów z kontekstu
Przyporzàdkowuje odpowiednia kategori´ gramatycznà
do podanych wyrazów oraz podaje ich definicje w j´zyku
angielskim
Stosuje strategie czytania w celu zrozumienia g∏ównej myÊli
tekstu
OkreÊla jednego potencjalnego odbiorc´ tekstu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

OkreÊla stosunek autora tekstu do poruszanego problemu
OkreÊla rodzaj tekstu – artyku∏, i styl j´zyka u˝yty przez autora
OkreÊla w szerszym zakresie potencjalnego odbiorc´ tekstu
i funkcje tekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

Stosuje odpowiednie zasady interpunkcji w liÊcie do redakcji
Podaje regu∏y interpunkcyjne, znajdujàc b∏´dy w podanych
regu∏ach
Na podstawie modelu redaguje w∏asnà wypowiedê pisemnà
w formie listu na temat posi∏ków w sto∏ówkach szkolnych
w Polsce, stosujàc proste struktury leksykalno-gramatyczne

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
rozprawk´, na temat posi∏ków w sto∏ówkach szkolnych
w Polsce, z u˝yciem zasad interpunkcji i bardziej
zaawansowanych struktur leksykalno-gramatycznych

Leksyka

Klasyfikuje wed∏ug kategorii gramatycznej podane wyrazy z pól
semantycznych: ˝ywnoÊç, posi∏ki, nawyki ˝ywieniowe, zdrowie

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danych pól
semantycznych ni˝ podane na lekcjach

Mówienie

Prowadzi rozmow´ telefonicznà na temat miejsca
zamieszkania, rodziny i sposobów sp´dzania wolnego czasu,
u˝ywajàc okreÊlonych zwrotów i prostych struktur leksykalnogramatycznych w celu uzyskania i udzielenia informacji

Prowadzi rozmow´ telefonicznà na temat miejsca
zamieszkania, rodziny i sposobów sp´dzania wolnego czasu,
u˝ywajàc bardziej zaawansowanych struktur leksykalnogramatycznych
Poprawia w∏asne b∏´dy / potkni´cia j´zykowe, je˝eli
doprowadzi∏y do nieporozumienia

Rozumienie
ze s∏uchu

Wymienia techniki przyporzàdkowywania wypowiedzi
poszczególnym rozmówcom
Przyporzàdkowuje poszczególnym rozmówcom stwierdzenia,
b´dàce podsumowaniem ich wypowiedzi

Rozpoznaje ˝art j´zykowy, dygresj´, ironi´
OkreÊla potencjalnego odbiorc´

Rozumienie
tekstu
czytanego

Wykorzystuje odpowiednie techniki rozwiàzywania zadaƒ typu
True / False
Na podstawie przeczytanego artyku∏u na temat Edynburga i
historii i teraêniejszoÊci Gdaƒska identyfikuje prawdziwoÊç
podanych informacji

Identyfikuje rodzaj tekstu i potencjalnego odbiorc´

Stosuje u˝yteczne strategie w celu zredagowania wypowiedzi

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà

Pisanie
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pisemnej w odpowiedniej formie, spójnej logicznie i poprawnej
w takim zakresie, ˝e umo˝liwia komunikacj´
Redaguje pocztówk´, w której zawiera wymagane w poleceniu
informacje

w dowolnej formie na podany temat, stosujàc bardziej
zaawansowane struktury leksykalno-gramatyczne

Opisuje, u˝ywajàc podanych wyrazów i prostych struktur
leksykalno-gramatycznych, zwyczaje sp´dzania wolnego czasu
i codzienne nawyki
Dyskutuje i przedstawia wyniki dyskusji na temat rzeczy, które
Veena Turner lubi robiç oraz co potrafi robiç dobrze
Formu∏uje wypowiedê, stosujàc odpowiedni akcent w zdaniu
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
znaczenia wybranych wyrazów

Opisuje, u˝ywajàc bardziej zaawansowanych struktur leksykalnogramatycznych, zwyczaje sp´dzania wolnego czasu i codzienne
nawyki Polaków i Brytyjczyków, podkreÊlajàc ró˝nice
i podobieƒstwa oraz wyg∏aszajàc w∏asnà opini´ na ten temat
Dyskutuje i przedstawia wyniki dyskusji na podany temat,
opatrujàc wyniki w∏asnym komentarzem
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy wyrazów lub przewiduje, wykorzystujàc
w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Rozpoznaje akcent zdaniowy
Odpowiada na zadane pytania szczegó∏owe dotyczàce
zwyczajów codziennych i sposobów sp´dzania przez Julie
wolnego czasu
Stosuje strategie s∏uchania w celu odnalezienia key words
Identyfikuje w podanych zdaniach key words

OkreÊla styl j´zyka u˝ytego przez rozmówców

Rozumienie
tekstu
czytanego

Odnajduje w tekÊcie b∏´dne informacje i je poprawia
Odpowiada na zadane pytania, odszukujàc w tekÊcie potrzebne
informacje szczegó∏owe
OkreÊla jednego potencjalnego odbiorc´ tekstu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

Podaje intencj´ autora tekstu
OkreÊla w szerszym zakresie potencjalnego odbiorc´ tekstu
i funkcje tekstu
OkreÊla rodzaj tekstu – artyku∏, i styl j´zyka u˝yty przez autora
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

Redaguje w∏asnà wypowiedê pisemnà w formie opisu na temat
sp´dzania dnia w ulubiony sposób, stosujàc proste struktury
leksykalno-gramatyczne z uwzgl´dnieniem przys∏ówków
cz´stotliwoÊci

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
personal profile lub C.V., u˝ywajàc bardziej zaawansowanych
struktur leksykalno-gramatycznych

Leksyka

Redaguje w∏asny personal profile, pomocny w pisaniu C.V.,
stosujàc proste struktury leksykalno-gramatyczne
Podaje wyrazy z pól semantycznych: nawyki, sposoby
sp´dzania wolnego czasu, zawody, uzupe∏niajàc w logiczny
sposób podane zdania i rozwiàzujàc krzy˝ówk´

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danego pola
semantycznego ni˝ podane na lekcjach

Gramatyka

Rozpoznaje na podanych przyk∏adach czasy Present Simple
i Present Continuous
Podaje ró˝nice w u˝yciu podanych czasów z uwzgl´dnieniem
polskich odpowiedników
Stosuje podane czasy dla wyra˝enia czynnoÊci powtarzajàcych
si´ lub stanów sta∏ych i sytuacji tymczasowych

U˝ywa bardziej zaawansowanych konstrukcji, np. czasownika
to be w aspekcie ciàg∏ym dla wyra˝enia zniecierpliwienia (He
is always being naughty.) lub czasownika modalnego will
do mówienia o powtarzajàcym si´, charakterystycznym
zachowaniu (Every day Jill will ring her boyfriend).

Mówienie

Opisuje, u˝ywajàc podanych wyrazów i prostych struktur
leksykalno-gramatycznych, postacie z materia∏u stymulujàcego
Dyskutuje i przedstawia wyniki dyskusji na temat u˝ytecznoÊci
przedstawionych w artyku∏ach pomys∏ów propagowania
technologii informatycznej w ró˝nych krajach
Przygotowuje przedstawienie wyników przeprowadzonej
w grupie dyskusji na temat uczynienia w∏asnej szko∏y bardziej
przyjaznà tej technologii
Przedstawia wyniki dyskusji ca∏ej klasie
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
znaczenia wybranych wyrazów

Opisuje, u˝ywajàc bardziej zaawansowanych struktur leksykalnogramatycznych, zwyczaje sp´dzania wolnego czasu i codzienne
nawyki Polaków i Brytyjczyków, podkreÊlajàc ró˝nice
i podobieƒstwa oraz wyg∏aszajàc w∏asnà opini´ na ten temat
Dyskutuje i przedstawia wyniki dyskusji na podany temat,
opatrujàc wyniki w∏asnym komentarzem
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy wyrazów lub przewiduje, wykorzystujàc
w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Przyporzàdkowuje wypowiedzi dotyczàce sposobów
korzystania z komputera poszczególnym rozmówcom

OkreÊla styl j´zyka u˝ytego przez rozmówców

Rozumienie
tekstu
czytanego

Przewiduje g∏ównà myÊl tekstu na temat propagowania
technologii informatycznej w ró˝nych krajach
Przyporzàdkowuje poszczególnym artyku∏om prasowym
odpowiednie ilustracje i tytu∏y, jak równie˝ streszczenia ich
treÊci
Dedukuje znaczenie s∏ów z kontekstu
Dopasowuje definicje do podanych s∏ów
Uzupe∏nia kwestionariusz na temat szko∏y przyjaznej
technologii informatycznej
Odpowiada na zadane pytania, odszukujàc w tekÊcie potrzebne
informacje szczegó∏owe
OkreÊla jednego potencjalnego odbiorc´ tekstu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

Podaje opini´ autora tekstu na temat poruszanego problemu
OkreÊla w szerszym zakresie potencjalnego odbiorc´ tekstu
i funkcje tekstu
OkreÊla rodzaj tekstu – artyku∏, i styl j´zyka u˝yty przez autora
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

Redaguje w∏asnà wypowiedê pisemnà na temat roli technologii
informatycznej w szkole, wykorzystaniu przez siebie Internetu
i komputera, z uwzgl´dnieniem podanych sugestii i problemów
do poruszenia, stosujàc proste struktury leksykalno-gramatyczne
z uwzgl´dnieniem przys∏ówków cz´stotliwoÊci

Redaguje w∏asne streszczenie wybranego artyku∏u prasowego
na temat roli mediów we wspó∏czesnej szkole i w Êwiecie
Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
rozprawk´, na temat roli technologii informatycznej w szkole,
wykorzystaniu przez siebie Internetu i komputera, u˝ywajàc
bardziej zaawansowanych struktur leksykalno-gramatycznych
i opatrujàc wypowiedê komentarzem

Leksyka

Podaje wyrazy z pola semantycznego komputer i technologia
informatyczna / media, przyporzàdkowujàc podane wyrazy
do ilustracji

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danego pola
semantycznego ni˝ podane na lekcjach

Opisuje, u˝ywajàc podanych wyrazów i prostych struktur
leksykalno-gramatycznych, ró˝ne formy wypowiedzi pisemnych
Podaje powody czytania ró˝nych form tekstów

Dyskutuje i przedstawia wyniki dyskusji na temat kultury
m∏odzie˝owej, opatrujàc wyniki w∏asnym komentarzem
Stosuje odpowiedni rejestr j´zykowy, przyjmujàc w dialogu

Mówienie

Mówienie
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przypisane role
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy wyrazów lub przewiduje, wykorzystujàc
w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Rozpoznaje kontekst us∏yszanego tekstu
Szereguje w kolejnoÊci pytania szczegó∏owe dotyczàce roli
muzyki w ˝yciu m∏odego pokolenia
Odnajduje i poprawia b∏´dne informacje w wys∏uchanych
wywiadach

OkreÊla styl j´zyka u˝ytego przez rozmówców

Rozumienie
tekstu
czytanego

Stosuje strategie w celu zrozumienia g∏ównej myÊli i informacji
szczegó∏owych tekstu
Stosuje strategie w celu ogólnego zrozumienia tekstu
- Overviewing
Przewiduje g∏ównà myÊl tekstu
Przyporzàdkowuje nazwy do poszczególnych cz´Êci tekstu
Odnajduje w tekÊcie potrzebne informacje szczegó∏owe
OkreÊla jednego potencjalnego odbiorc´ tekstu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

Redaguje notatk´ na temat upodobaƒ muzycznych kolegi /
kole˝anki
Na podstawie modelu redaguje wypowiedê dotyczàcà
upodobaƒ muzycznych kolegi / kole˝anki, wykorzystujàc
zrobione przez siebie notatki i stosujàc proste struktury
leksykalno-gramatyczne
Redaguje w∏asnà wypowiedê pisemnà na temat upodobaƒ
muzycznych m∏odzie˝y i kultury m∏odzie˝owej, stosujàc proste
struktury leksykalno-gramatyczne

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà
w formie eseju lub artyku∏u, na temat upodobaƒ muzycznych
m∏odzie˝y polskiej i brytyjskiej, kultury m∏odzie˝owej, u˝ywajàc
bardziej zaawansowanych struktur leksykalno-gramatycznych

Leksyka

Podaje wyrazy z pól semantycznych: kultura m∏odzie˝owa,
moda, muzyka, slang, oraz formy literackie tekstów /
wypowiedzi pisemnych

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danych pól
semantycznych ni˝ podane na lekcjach
Podaje cechy charakterystyczne wymienionych form tekstów /
wypowiedzi pisemnych, wykorzystujàc wiedz´ nabytà
na lekcjach j´zyka polskiego

Opisuje, u˝ywajàc podanych wyra˝eƒ i prostych struktur
leksykalno-gramatycznych, ulubione formy sp´dzania wolnego
czasu
Wymawia g∏oski /n/ i /N/ w podanych kontekstach fonetycznych
Dyskutuje i przedstawia wyniki dyskusji na temat ˝eglowania
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
znaczenia wybranych wyrazów

Opisuje, u˝ywajàc bardziej zaawansowanych struktur
leksykalno-gramatycznych, ulubione formy sp´dzania wolnego
czasu Polaków i Brytyjczyków, podkreÊlajàc ró˝nice
i podobieƒstwa oraz wyg∏aszajàc w∏asnà opini´ na ten temat
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy wyrazów lub przewiduje, wykorzystujàc
w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Rozpoznaje w podanych wyrazach g∏oski /n/ i /N/
Odpowiada na zadane pytania szczegó∏owe dotyczàce
ulubionych form sp´dzania wolnego czasu przez Julie i Jeffa

OkreÊla w szerszym zakresie potencjalnego odbiorc´ tekstu
i funkcje tekstu
OkreÊla styl j´zyka u˝yty przez rozmówców
Rozpoznaje niestandardowy akcent rozmówców

Rozumienie
tekstu
czytanego

Uzupe∏nia podany dialog odpowiednimi wyra˝eniami s∏u˝àcymi
do wyra˝ania odczuç i preferencji
Przewiduje g∏ównà myÊl tekstu na podstawie materia∏u
stymulujàcego
Odpowiada na pytania szczegó∏owe dotyczàce marzenia Ellen
MacArthur, znajdujàc w tekÊcie potrzebne informacje
Podaje prawid∏owà kolejnoÊç wydarzeƒ wymienionych
w artykule A dream come true
Dedukuje znaczenie podanych wyra˝eƒ na podstawie
kontekstu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

OkreÊla w szerszym zakresie potencjalnego odbiorc´ tekstu
i funkcje tekstu
OkreÊla rodzaj tekstu – artyku∏, i styl j´zyka u˝yty przez autora
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Redaguje notatk´ na temat w∏asnych upodobaƒ i ambicji,
stosujàc poznane wyra˝enia
Redaguje wypowiedê na temat ambicji kolegi / kole˝anki,
wykorzystujàc w∏asne notatki i u˝ywajàc prostych struktur
leksykalno-gramatycznych

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà
w formie eseju lub artyku∏u, na temat marzeƒ i ambicji
m∏odzie˝y polskiej i brytyjskiej, u˝ywajàc bardziej
zaawansowanych struktur leksykalno-gramatycznych, opatrujàc
jà danymi statystycznymi w formie grafów i tabel oraz w∏asnym
komentarzem

Podaje wyrazy z pola semantycznego formy sp´dzania wolnego
czasu – upodobania i preferencje

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z pola
semantycznego ni˝ podane na lekcjach

Rozpoznaje na podanych przyk∏adach czasowniki, po których
wyst´puje bezokolicznik to + Infinitive lub Gerund
Podaje ró˝nice w u˝yciu podanych czasowników
z uwzgl´dnieniem polskich odpowiedników
Stosuje podane czasowniki dla wyra˝enia uczuç, upodobaƒ
i preferencji
Rozró˝nia zaimki zwrotne w zdaniu
Podaje regu∏y ich stosowania
U˝ywa zaimków zwrotnych w okreÊlonym kontekÊcie

Stosuje wi´kszà liczb´ wyra˝eƒ opisujàcych upodobania
i uczucia ni˝ podane na lekcjach, z u˝yciem bardziej
zaawansowanych struktur leksykalno-gramatycznych
Stosuje zaimki zwrotne dla wyra˝enia emfazy (I myself find
hang-gliding extremely thrilling.)

Wymawia p∏ynnie s∏owa zakoƒczone na -s przed wyrazem
zaczynajàcym si´ na samog∏osk´, stosujàc zasady wymowy
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
znaczenia wybranych wyrazów

Opisuje, u˝ywajàc bardziej zaawansowanych struktur
leksykalno-gramatycznych, ulubione formy sp´dzania wolnego
czasu Polaków i Brytyjczyków, podkreÊlajàc ró˝nice
i podobieƒstwa oraz wyg∏aszajàc w∏asnà opini´ na ten temat

Mówienie

Pisanie

Leksyka
Gramatyka

UNIT 11
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Rozpoznaje form´ tekstu Global Youth
Stosuje odpowiednie strategie w celu przeprowadzenia dialogu
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
znaczenia wybranych wyrazów
Wykorzystujàc podany materia∏ stymulujàcy przewiduje temat
dyskusji
NaÊladuje akcent i intonacj´ podanych zdaƒ w trybie
rozkazujàcym i pytajàcym

Mówienie

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM PONADPODSTAWOWY
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy wyrazów lub przewiduje, wykorzystujàc
w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów i wyra˝eƒ

UNIT 12

Rozumienie
tekstu
czytanego

Odpowiada na pytania szczegó∏owe, znajdujàc w liÊcie
potrzebne informacje
Przyporzàdkowuje podane informacje do odpowiednich
paragrafów
Dedukuje znaczenie podanych wyra˝eƒ na podstawie
kontekstu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

OkreÊla w szerszym zakresie potencjalnego odbiorc´ tekstu
i funkcje tekstu
OkreÊla rodzaj tekstu – list nieformalny, i styl j´zyka u˝yty
przez autora
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

Redaguje list nieformalny, b´dàcy odpowiedzià na list Emmy,
stosujàc poznane struktury leksykalno-gramatyczne

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà
w formie listu nieformalnego, u˝ywajàc bardziej
zaawansowanych struktur leksykalno-gramatycznych

Leksyka

Podaje wyrazy z poznanych pól semantycznych, rozwiàzujàc
krzy˝ówk´
Dopasowuje definicje do podanych zawodów
Przyporzàdkowuje odpowiednie rzeczowniki do podanych
czasowników, tworzàc kolokacje
Klasyfikuje podane rzeczowniki wed∏ug przynale˝noÊci do pól
semantycznych: Êrodowisko, sport, ˝ywnoÊç, prace domowe
Wykorzystuje odpowiednie strategie do nauki zagadnieƒ
leksykalnych, np. map´ mentalnà word map, grupowanie
wyrazów wed∏ug kryteriów, itd.

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danych pól
semantycznych ni˝ podane na lekcjach

Gramatyka

Udziela informacji na podane pytania, u˝ywajàc struktur
leksykalno-gramatycznych z Unitów 1-10
Uzupe∏nia tekst, wybierajàc odpowiednie struktury gramatyczne
Uzupe∏nia treÊç pocztówki odpowiednimi formami podanych
czasowników
Wpisuje w∏aÊciwe zaimki zwrotne i dzier˝awcze w podane
zdania

Mówienie

Przeprowadza wywiad z kolegà / kole˝ankà odwiedzajàcà
Polsk´, u˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ

Przeprowadza wywiad z kolegà / kole˝ankà odwiedzajàcà
Polsk´ i, u˝ywajàc bardziej zaawansowanych struktur
leksykalno-gramatycznych, podaje istotne i bardziej
szczegó∏owe informacje na temat kraju, regionu, miasta
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Dedukuje mo˝liwe odpowiedzi w teÊcie wielokrotnego wyboru
Rozwiàzuje test wielokrotnego wyboru, wykorzystujàc
odpowiednie strategie do jego rozwiàzania
Odpowiada na zadane pytania, odszukujàc potrzebne
informacje szczegó∏owe na temat wp∏ywu od˝ywiania
na zdrowie

Podaje intencje i opinie autora wypowiedzi

Rozumienie
tekstu
czytanego

Przyporzàdkowuje podane tytu∏y odpowiednim akapitom
przeczytanej broszury na temat stresu
Dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu
Przyporzàdkowuje streszczenia poszczególnym akapitom
przeczytanego og∏oszenia
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Redaguje krótkie og∏oszenie, u˝ywajàc prostych struktur
leksykalno-gramatycznych

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
og∏oszenie, z zachowaniem poprawnej formy, na podany temat,
stosujàc bardziej zaawansowane struktury leksykalnogramatyczne

Mówienie

Opisuje zdj´cia i ilustracje, b´dàce materia∏em stymulujàcym,
u˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych
Wykorzystuje odpowiednie strategie pomagajàce w opisie
materia∏u stymulujàcego
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ
Na podstawie materia∏u z lekcji przedstawia krótko cechy
charakterystyczne seriali i nowel telewizyjnych w Wielkiej
Brytanii i w Polsce

Opisuje podany materia∏ stymulujàcy w postaci zdj´ç, u˝ywajàc
bardziej skomplikowanych struktur leksykalno-gramatycznych
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ
Formu∏uje opini´ na temat telenoweli, sitcomów i innych
programów telewizyjnych, podajàc ró˝norodne argumenty

Rozumienie
ze s∏uchu

Uzupe∏nia tabel´ informacjami szczegó∏owymi na temat
oglàdania telewizji przez Sharon, Craiga i Kelly
Podaje odpowiedzi na pytania szczegó∏owe dotyczàce serialu
Coronation Street

Rozpoznaje niestandardowy akcent rozmówców

Rozumienie
tekstu
czytanego

Przyporzàdkowuje podane rodzaje programów telewizyjnych
do ilustracji
Dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów, stosujàc odpowiednie
strategie
Odpowiada na pytania, odszukujàc w programie telewizyjnym
informacje szczegó∏owe
Przyporzàdkowuje s∏owa do podanych definicji
Przewiduje g∏ównà myÊl tekstu na podstawie tytu∏u
i pierwszego akapitu
Odpowiada na pytania szczegó∏owe, wyszukujàc odpowiednie
informacje w artykule na temat telewizji brytyjskiej
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia

OkreÊla rodzaj tekstu i potencjalnego odbiorc´
Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

UNIT 13
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nieznanych wyra˝eƒ

UNIT 14

UNIT 15
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Pisanie

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà na
temat ulubionego serialu / opery mydlanej, u˝ywajàc prostych
struktur leksykalno-gramatycznych

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
artyku∏, z zachowaniem poprawnej formy, na temat roli
telenoweli i oper mydlanych, lub tzw. reality shows, stosujàc
bardziej zaawansowane struktury leksykalno-gramatyczne oraz
opatruje jà w∏asnym komentarzem

Leksyka

Podaje kilka s∏ów z pola semantycznego telewizja / programy
telewizyjne, odpowiednio je klasyfikujàc ze wzgl´du na rodzaj

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danego pola
semantycznego ni˝ podane na lekcjach

Mówienie

Opisuje, u˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych
postaci s∏ynnych naukowców
Podaje w odpowiedniej kolejnoÊci fakty z ˝ycia Archimedesa,
wykorzystujàc historyjk´ obrazkowà
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ

Opisuje, u˝ywajàc bardziej skomplikowanych struktur
leksykalno-gramatycznych, postacie naukowców
przedstawionych na ilustracjach
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ potrzebnych
s∏ów i wyra˝eƒ
Formu∏uje d∏u˝szà wypowiedê, podajàc istotne i bardziej
szczegó∏owe ró˝nice w systemie edukacji w Wielkiej Brytanii
i w Polsce, wykorzystujàc przy tym informacje uzyskane
z ró˝norodnych êróde∏

Rozumienie
ze s∏uchu

Wybiera i przyporzàdkowuje prawid∏owe streszczenie
do us∏yszanej wypowiedzi na temat zabawnego wydarzenia
podczas lekcji w szkole
Podaje prawid∏owà kolejnoÊç wydarzeƒ
Stwierdza prawdziwoÊç podanych informacji
Przyporzàdkowuje wypowiedzi do poszczególnych rozmówców
Uzupe∏nia dialog potrzebnymi wyra˝eniami

OkreÊla nastrój rozmówców
Rozpoznaje niestandardowy akcent rozmówców
Odgrywa dialog z odpowiednià intonacjà i akcentem

Rozumienie
tekstu
czytanego

Znajduje w tekÊcie o Archimedesie informacje potrzebne
do odpowiedzi na zadane pytania szczegó∏owe
Dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ
Dopasowuje s∏owa do podanych definicji

Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim
Dedukuje dalszà cz´Êç opowiadania

Pisanie

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
opowiadanie, z zachowaniem poprawnej formy, na temat
niezwyk∏ego wydarzenia w szkole, u˝ywajàc prostych struktur
leksykalno-gramatycznych

Redaguje, z zachowaniem poprawnej formy, w∏asnà, spójnà
i logicznà wypowiedê pisemnà – opowiadanie, esej lub artyku∏
na temat wybranej osobistoÊci Êwiata nauki, stosujàc bardziej
zaawansowane struktury leksykalno-gramatyczne
Formu∏uje hipotezy lub wyró˝nia zagadnienia, które mogà
stwarzaç problemy i opatruje je w∏asnym komentarzem

Leksyka

Podaje kilka s∏ów z pól semantycznych nauka i naukowcy,
odkrycia naukowe i wynalazki
Identyfikuje podane s∏owa jako rzeczowniki lub czasowniki,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem takich, które mogà nale˝eç do
obu kategorii gramatycznych

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danej
dziedziny leksykalnej ni˝ podane na lekcjach
Podaje nie wymienione na lekcji wyrazy, b´dàce jednoczeÊnie
rzeczownikami i czasownikami, i nale˝àce do innych jeszcze
kategorii gramatycznych, np. pe∏niàce funkcj´ przymiotników

Gramatyka

Rozpoznaje struktury czasów Past Simple i Past Continuous
Zna zasady u˝ycia czasów Past Simple i Past Continuous
Konstruuje zdania twierdzàce, przeczàce i pytajàce w podanych
czasach
Dokonuje poprawy b∏´dów gramatycznych w podanych
zdaniach
U˝ywa odpowiednich spójników when / while

Charakteryzuje b∏´dy pope∏nione w podanych zdaniach,
wyjaÊniajàc ich charakter

Mówienie

Przedstawia w∏asnà opini´ na temat adaptacji filmowych
wybranych ksià˝ek, u˝ywajàc prostych struktur leksykalnogramatycznych
Odpowiednio podkreÊla wyra˝anie opinii, u˝ywajàc w∏aÊciwych
zwrotów, akcentu i intonacji
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ
Proponuje i reaguje na us∏yszane propozycje dotyczàce,
np. pójÊcia do kina
Przedstawia w∏asnà opini´ na temat adaptacji wybranej ksià˝ki,
odpowiednio jà argumentujàc, z u˝yciem prostych struktur
leksykalno-gramatycznych
Prezentuje wyniki ankiety na temat stopnia zainteresowania
kinem

Przedstawia, u˝ywajàc bardziej skomplikowanych struktur
leksykalno-gramatycznych, swojà opini´ na temat adaptacji
filmowych
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Przewiduje g∏ównà myÊl wypowiedzi, u˝ywajàc odpowiednich
strategii
Odpowiada na zadane pytania, odszukujàc potrzebne
informacje szczegó∏owe
Stwierdza prawdziwoÊç przedstawionych informacji na temat
opinii Julie i Jeffa o adaptacjach wybranych ksià˝ek

Rozpoznaje niestandardowy akcent rozmówców

Rozumienie
tekstu
czytanego

Dopasowuje tytu∏ do przeczytanej recenzji na temat filmu
Bridget Jones’s Diary
Znajduje w tekÊcie informacje potrzebne do odpowiedzi
na zadane pytania szczegó∏owe
Dopasowuje przymiotniki s∏u˝àce opisowi do przedstawionych
osób
Na podstawie opisu identyfikuje postaç przedstawionà
w recenzji
Dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

Oddziela fakty od opinii
OkreÊla szerszy kràg potencjalnych odbiorców
OkreÊla styl j´zyka u˝ytego przez autora
Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

UNIT 16

UNIT 17

UNIT 18
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Pisanie

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
recenzj´ filmu, z zachowaniem poprawnej formy i u˝ywajàc
prostych struktur leksykalno-gramatycznych

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
recenzj´ filmu, sztuki teatralnej, zachowaniem poprawnej
formy, stosujàc bardziej zaawansowane struktury leksykalnogramatyczne

Leksyka

Podaje kilka s∏ów z pola semantycznego kino, rodzaje filmów,
oraz zwroty u˝ywane przy recenzowaniu

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danych pól
semantycznych ni˝ podane na lekcjach

Wymawia samog∏oski w sylabach nieakcentowanych jako g∏osk´
schwa
Opisuje planowane zakupy, u˝ywajàc prostych struktur
leksykalno-gramatycznych
Dyskutuje i przedstawia wyniki dyskusji na temat utworzenia
wirtualnego sklepu, u˝ywajàc prostych struktur leksykalnogramatycznych
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ

Opisuje sposób robienia zakupów za pomoca Interetu,
u˝ywajàc bardziej zaawansowanych struktur leksykalnogramatycznych
Przedstawia w∏asnà opini´ na temat sklepów wirtualnych,
uwzgl´dniajàc ich wady i zalety, i u˝ywajàc bardziej
zaawansowanych struktur leksykalno-gramatycznych
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Uzupe∏nia tabel´ informacjami szczegó∏owymi dotyczàcymi
zakupów Julie i Jeffa

OkreÊla nastrój rozmówców

Rozumienie
tekstu
czytanego

Przewiduje g∏ównà myÊl tekstu na temat robienia zakupów
przez Internet, wykorzystujàc przy tym podany materia∏
stymulujàcy
Znajduje w tekÊcie informacje szczegó∏owe potrzebne
do odpowiedzi na zadane pytania
Dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu,
przyporzàdkowujàc je do synonimów
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

Podaje wi´cej synonimów do wybranych wyra˝eƒ
Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
rozprawk´ na temat wad i zalet robienia zakupów przez
Internet, u˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
artyku∏ lub rozprawk´, z zachowaniem poprawnej formy,
na temat sklepów wirtualnych, stosujàc bardziej zaawansowane
struktury leksykalno-gramatyczne, oraz opatruje jà pewnymi
danymi statystycznymi

Leksyka

Podaje kilka s∏ów z pól semantycznych: Internet, ˝ywnoÊç,
zakupy

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danych pól
semantycznych ni˝ podane na lekcjach

Gramatyka

Identyfikuje rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem ró˝nic pomi´dzy j´zykiem
polskim i angielskim
Rozpoznaje okreÊlniki dotyczàce liczby i iloÊci
Podaje regu∏y u˝ywania danych okreÊleƒ z rzeczownikami
policzalnymi i niepoliczalnymi
Uzupe∏nia podany dialog okreÊleniami dotyczàcymi iloÊci
i liczby

Stosuje wi´cej okreÊleƒ liczby i iloÊci
Prawid∏owo rozpoznaje i u˝ywa rzeczowników, wyst´pujàcych
w odpowiednim kontekÊcie jako policzalne i niepoliczalne

Pisanie

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
opowiadanie, z zachowaniem poprawnej formy, na temat
przera˝ajàcego wydarzenia, u˝ywajàc utrwalonych struktur
leksykalno-gramatycznych, w tym linking expressions: a few
months ago, during the summer, on the first day, in the
evening, finally, at first, a second later, later, in the beginning,
then

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
opowiadanie, z zachowaniem poprawnej formy, na temat
przera˝ajàcego wydarzenia prawdziwego lub fikcyjnego,
stosujàc bardziej zaawansowane struktury leksykalnogramatyczne oraz opatruje jà w∏asnym komentarzem lub
mottem

Leksyka

Podaje wyrazy z poznanych pól semantycznych z Unitów 13-17
Od podanych czasowników tworzy rzeczowniki przez dodanie
odpowiednich przyrostków
Uzupe∏nia zdania, wpisujàc odpowiednie rzeczowniki

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danych pól
semantycznych ni˝ podane na lekcjach

Gramatyka

Udziela informacji na podane pytania, u˝ywajàc struktur
leksykalno-gramatycznych z Unitów 11-17
Uzupe∏nia tekst, wybierajàc odpowiednie struktury gramatyczne
czasu Past Simple lub Past Continuous
Wpisuje w∏aÊciwe spójniki when / while w podane zdania
Identyfikuje rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Rozwiàzuje test wielokrotnego wyboru z wi´cej ni˝ jednà
odpowiedzià prawid∏owà – okreÊlenia iloÊci i liczby
Uzupe∏nia krzy˝ówk´ odpowiednimi wyrazami
Dopasowuje okreÊlenia do podanych rzeczowników
Tworzy odpowiednie kolokacje pomi´dzy czasownikami have
i take, a rzeczownikami

Mówienie

Opowiada, udzielajàc szczegó∏owych informacji, o pewnym
wydarzeniu z przesz∏oÊci, u˝ywajàc prostych struktur
leksykalno-gramatycznych
Zadaje pytania w celu uzyskania informacji szczegó∏owych
odnoÊnie wydarzenia opowiadanego przez koleg´ / kole˝ank´

Mówienie

Rozumienie
ze s∏uchu

Przewiduje prawdziwoÊç informacji, wykorzystujàc w∏asne
doÊwiadczenia i odpowiednie strategie
Odpowiada na zadane pytania, odszukujàc potrzebne
informacje szczegó∏owe

Rozumienie
tekstu
czytanego

Znajduje w tekÊcie informacje potrzebne do rozwiàzania testu
wielokrotnego wyboru dotyczàcego faktów z ˝ycia Alberta
Einsteina
Wykorzystuje wiedz´ ogólnà, kontekst lub parafraz´ w celu

Formu∏uje d∏u˝szà wypowiedê na temat przesz∏ego wydarzenia,
stosujàc bardziej zaawansowane struktury leksykalnogramatyczne, a tak˝e dygresje i pewne elementy ironii, ˝artu

OkreÊla rodzaj tekstu i styl j´zyka u˝ytego przez autora
Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim
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odgadni´cia znaczenia nieznanych s∏ów
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

UNIT 19

UNIT 20

Pisanie

Redaguje krótkà notatk´, u˝ywajàc prostych struktur leksykalnogramatycznych i odpowiednich strategii

OkreÊla zalety i wady notatki przedstawionej w podr´czniku
Redaguje na nowo danà notatk´, eliminujàc zb´dne informacje

Leksyka

Podaje kilka s∏ów z pola semantycznego rodzina, odpowiednio
je klasyfikujàc ze wzgl´du na rodzaj

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danego pola
semantycznego ni˝ podane na lekcjach
U˝ywa poznanych s∏ów i wyra˝eƒ w nowych kontekstach

Mówienie

Formu∏uje i reaguje na proÊby i sugestie, u˝ywajàc prostych
struktur leksykalno-gramatycznych
Wyra˝a podzi´kowanie za wyÊwiadczone przys∏ugi
Dyskutuje na temat cen danych produktów w Polsce i innych
krajach europejskich oraz przedstawia wyniki dyskusji
Przedstawia, za pomocà prostych struktur leksykalnogramatycznych, w∏asnà opini´ na temat pieni´dzy, w tym tzw.
kieszonkowego, u˝ywajàc kilku argumentów i przyk∏adów
Przedstawia w∏asne doÊwiadczenia i opinie na temat pracy
sezonowej
Odgrywa scenk´ sytuacyjnà, u˝ywajàc rejestru j´zyka i intonacji
odpowiednich do odgrywanej roli
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ

OkreÊla rejestr podanych wyra˝eƒ s∏u˝àcych do dzi´kowania,
reagowania na sugestie i proÊby (styl formalny i nieformalny)
Rozró˝nia wzorce intonacyjne stylu formalnego i nieformalnego
Poprawnie u˝ywa okreÊlonego rejestru w zale˝noÊci
od kontekstu, w tym równie˝ intonacji
Formu∏uje d∏u˝szà wypowiedê na temat roli pieniàdza
we wspó∏czesnym Êwiecie, stosujàc bardziej zaawansowane
struktury leksykalno-gramatyczne i podajàc ró˝norodne
argumenty, poparte przyk∏adami
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Uzupe∏nia tabel´ na temat sposobów wydawania
kieszonkowego, wykorzystujàc us∏yszane informacje
szczegó∏owe
Identyfikuje kontekst us∏yszanej rozmowy

Identyfikuje wiek rozmówcy ze wzgl´du na rejestr j´zyka,
jakim si´ on pos∏uguje, w tym m∏odzie˝owy slang

Rozumienie
tekstu
czytanego

Znajduje w tekÊcie informacje potrzebne do odpowiedzi
na zadane pytania szczegó∏owe, dotyczàce ró˝nic w cenach
produktów w danych krajach europejskich
Rozpoznaje og∏oszenie i ulotk´ jako formy wypowiedzi
pisemnej
Znajduje w tekÊcie informacje potrzebne do odpowiedzi
na zadane pytania szczegó∏owe, wykorzystujàc podane strategie
czytania
Dopasowuje podane tytu∏y do odpowiednich akapitów listu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

Dobiera osob´ do podanego og∏oszenia o pracy, wykorzystujàc
w sposób logiczny dane informacje
Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

Redaguje, z zachowaniem poprawnej formy, list formalny,
b´dàcy podaniem o prac´, u˝ywajàc podanego modelu listu
i prostych struktur leksykalno-gramatycznych

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – list
formalny, b´dàcy podaniem o prac´, z zachowaniem
poprawnej formy, stosujàc bardziej zaawansowane struktury
leksykalno-gramatyczne

Leksyka

Klasyfikuje wyrazy z pól semantycznych: sposoby sp´dzania
czasu, przymiotniki opisujàce ludzi, rzeczy i uczucia

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danych pól
semantycznych ni˝ podane na lekcjach

Mówienie

Na podstawie materia∏u z lekcji przedstawia w∏asnà opini´
na temat sp´dzenia gap year, u˝ywajàc prostych struktur
leksykalno-gramatycznych
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ

P∏ynnie wymawia zdania, wykorzystujàc zjawisko ∏àczenia
g∏osek w tzw. connected speech za pomocà g∏osek /w/, j/, /r/
Formu∏uje d∏u˝szà wypowiedê na temat zalet i wad
wykorzystania gap year przed podj´ciem studiów, ilustrujàc jà
przyk∏adami oraz u˝ywajàc bardziej zaawansowanych struktur
leksykalno-gramatycznych
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Przewiduje g∏ównà myÊl wypowiedzi dotyczàcej sp´dzenia gap
year przez Sama
Odpowiada na zadane pytania, odszukujàc w wypowiedzi
potrzebne informacje szczegó∏owe

Rozpoznaje nietypowy akcent rozmówców, np. American
English

Rozumienie
tekstu
czytanego

Na podstawie materia∏u stymulujàcego przewiduje g∏ównà myÊl
tekstu A Gap Year
Znajduje w tekÊcie informacje potrzebne do odpowiedzi
na zadane pytania szczegó∏owe
Dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu, u˝ywajàc
parafrazy
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
OkreÊla potencjalnego odbiorc´ tekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – esej,
z zachowaniem poprawnej formy, na temat planów sp´dzenia
gap year

Redaguje, z zachowaniem poprawnej formy i stosujàc bardziej
zaawansowane struktury leksykalno-gramatyczne, w∏asnà,
spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – esej, na temat planów
sp´dzenia gap year oraz opatruje jà w∏asnym komentarzem

Podaje kilka przymiotników opisujàcych rzeczy, ludzi i uczucia,
odpowiednio je klasyfikujàc ze wzgl´du na rodzaj
Dobiera w∏aÊciwe s∏owo w zale˝noÊci od kontekstu,
uzupe∏niajàc podany list

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danych pól
semantycznych ni˝ podane na lekcjach
Podaje znaczenie danego przymiotnika, wykorzystujàc kontekst

Rozpoznaje w tekÊcie przyimki czasu
Uzupe∏nia podane wyra˝enia i zdania odpowiednimi
przyimkami czasu
Identyfikuje struktury u˝yte w celu wyra˝enia przysz∏ych
planów i intencji, decyzji podj´tych w chwili mówienia,
przewidywaƒ na temat przysz∏oÊci (be going to, Future will)

W zale˝noÊci od kontekstu u˝ywa ró˝nych struktur
gramatycznych do wyra˝enia przysz∏oÊci, np. czasowników
modalnych, Present Simple, Future Continuous, Future Perfect

Pisanie

Leksyka

Gramatyka
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Dobiera odpowiednie struktury w zale˝noÊci od kontekstu
UNIT 21

UNIT 22

Opisuje poszczególne kraje wchodzàce w sk∏ad UK, u˝ywajàc
prostych struktur leksykalno-gramatycznych
Dyskutuje na temat symboli polskiej to˝samoÊci i przedstawia
wyniki dyskusji grupowej na forum klasy
Opisuje przedstawione zdj´cia, dedukujàc sytuacje, w których
zosta∏y zrobione
Nadaje tytu∏y poszczególnym zdj´ciom
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ
Na podstawie materia∏u z lekcji przedstawia krótko kilka ró˝nic
dotyczàcych Walii i Polski
Wymienia narodowe i lokalne Êwi´ta w Polsce
Podaje swoje ulubione Êwi´to, uzasadniajàc swojà opini´
kilkoma powodami, u˝ywajàc prostych struktur leksykalnogramatycznych

U˝ywajàc bardziej zaawansowanych struktur leksykalnogramatycznych, porównuje poszczególne kraje, ich kultur´,
tradycje, Êwi´ta, podajàc istotne ró˝nice i opatrujàc wypowiedê
w∏asnym komentarzem
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Uzupe∏nia tabel´ odpowiednimi informacjami szczegó∏owymi
z us∏yszanych wywiadów z Alunem i Heulwen
Dopasowuje podane opinie do rozmówców
Odpowiada na zadane pytania, odszukujàc w wypowiedzi
potrzebne informacje szczegó∏owe

Rozpoznaje niestandardowy akcent rozmówców
OkreÊla stosunek rozmówców do poruszanego problemu

Rozumienie
tekstu
czytanego

Przewiduje g∏ównà myÊl tekstu Next door but a different world
Dopasowuje nag∏ówki do odpowiednich akapitów
Stwierdza prawdziwoÊç podanych informacji szczegó∏owych
Znajduje w tekÊcie informacje potrzebne do odpowiedzi
na zadane pytania,
Dopasowuje s∏owa do podanych definicji
Dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu
Na podstawie tekstu Chinese New Year Celebrations stwierdza
ró˝nice i podobieƒstwa pomi´dzy obchodami Chiƒskiego
Nowego Roku w kolejnych latach
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

Stwierdza brak danej informacji w tekÊcie, odpowiednio
interpretujàc dane
Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – esej,
na temat j´zyków mniejszoÊci narodowych w Polsce, stosujàc
proste struktury leksykalno-gramatyczne
U˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych redaguje
w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – opis,
z zachowaniem poprawnej formy, na temat obchodów
wybranego Êwi´ta

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – esej
/ artyku∏, z zachowaniem poprawnej formy, stosujàc bardziej
zaawansowane struktury leksykalno-gramatyczne, na temat
to˝samoÊci narodowej Polaków, ilustruje jà przyk∏adami oraz
opatruje w∏asnym komentarzem

Leksyka

Podaje kilka s∏ów z pól semantycznych: geografia, historia,
j´zyk, muzyka, odpowiednio je klasyfikujàc
i przyporzàdkowujàc do ilustracji

Podaje s∏owa kojarzàce si´ z danym krajem – cz∏onkiem UK
Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danych pól
semantycznych ni˝ podane na lekcjach

Mówienie

Dyskutuje i przedstawia wyniki dyskusji grupowej na temat
wykonywania prac domowych w danej rodzinie
Opisuje ró˝nice w podziale obowiàzków pomi´dzy rodzinà
Scotta a w∏asnà rodzinà, u˝ywajàc prostych struktur leksykalnogramatycznych
Na podstawie podanych faktów przewiduje dalsze wydarzenia
z przyj´cia u Kate
Uzyskuje informacje i ich udziela na temat w∏asnych
doÊwiadczeƒ
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ

Formu∏uje, u˝ywajàc bardziej zaawansowanych struktur
leksykalno-gramatycznych, d∏u˝szà wypowiedê, podajàc istotne
ró˝nice pomi´dzy typowà polskà a angielskà rodzinà
Odpowiednio akcentuje i u˝ywa w∏aÊciwych wzorców
intonacyjnych w wyra˝eniach s∏u˝àcych do nawiàzania
i podtrzymywania rozmowy
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Na podstawie us∏yszanego dialogu pomi´dzy Jeffem a Julie
na temat przygotowaƒ do przyj´cia, znajduje i poprawia b∏´dne
informacje, wykorzystujàc podane zwroty
Uzupe∏nia list´ rzeczy zrobionych przez Julie
Dedukuje znaczenie podanych wyra˝eƒ z kontekstu, u˝ywajàc
parafrazy
Uzupe∏nia zdania podanymi wyra˝eniami
Rozpoznaje wzór intonacyjny w wyra˝eniach nieformalnych
Odpowiada na zadane pytania, odszukujàc potrzebne
informacje szczegó∏owe

W∏aÊciwie intonuje wyra˝enia o charakterze nieformalnym

Rozumienie
tekstu
czytanego

Uzupe∏nia w∏asnymi odpowiedziami kwestionariusz ankiety
na temat wykonywania prac domowych
Znajduje w tekÊcie informacje potrzebne do odpowiedzi na
zadane pytania
OkreÊla potencjalnego odbiorc´ tekstu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Opisuje podzia∏ obowiàzków we w∏asnej rodzinie, u˝ywajàc
prostych struktur leksykalno-gramatycznych
Redaguje w∏asny list / e-mail do przyjaciela lub krewnego,
opisujàc miniony tydzieƒ

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
artyku∏, z zachowaniem poprawnej formy, na temat typowej
polskiej rodziny, stosujàc bardziej zaawansowane struktury
leksykalno-gramatyczne, opatruje jà w∏asnym komentarzem
oraz ilustruje danymi statystycznymi uzyskanymi
z ró˝norodnych êróde∏

Podaje kilka s∏ów z pola semantycznego prace domowe

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danego pola
semantycznego ni˝ podane na lekcjach

Rozpoznaje konstrukcje czasu Present Perfect z already / yet /
just / ever

Stosuje czas Present Perfect w zdaniach warunkowych (I’ll let
you know once I’ve returned.)

Mówienie

Pisanie

Leksyka
Gramatyka
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Zna zasady u˝ycia Present Perfect z already / yet / just / ever
Tworzy list´ rzeczy zrobionych i niezrobionych danego dnia
Uzupe∏nia zdania odpowiednimi konstrukcjami gramatycznymi
Dopasowuje zasady u˝ycia czasów Present Perfect i Simple Past
Odnajduje w tekÊcie odpowiednie przyk∏ady ilustrujàce zasady
u˝ycia tych czasów
Konstruuje zdania twierdzàce, przeczàce i pytajàce w tych
czasach, wykorzystujàc zasady ich u˝ycia
Uzupe∏nia tekst e-maila, wstawiajàc podane czasowniki
w odpowiednim czasie
UNIT 23

Dedukuje wyrazy, na które pada akcent w podanych zdaniach
Powtarza podane zdania, odpowiednio je akcentujàc

Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ

Identyfikuje tematyk´ poszczególnych akapitów listu

OkreÊla styl j´zyka u˝ytego przez autora tekstu
Wskazuje zwiàzki pomi´dzy poszczególnymi cz´Êciami listu
wykorzystujàc linking words

Pisanie

Redaguje, z zachowaniem poprawnej formy, w∏asnà, spójnà i
logicznà wypowiedê pisemnà – list, b´dàcy odpowiedzià na list
Pete’a

Poprawia b∏´dy leksykalno-gramatyczne lub formalne
w wypowiedzi w∏asnej i kolegów / kole˝anek

Gramatyka

Konstruuje zdania pytajàce w czasie Present Perfect
Udziela pe∏nych odpowiedzi na zadane pytania, u˝ywajàc
czasu Present Perfect
Uzupe∏nia dialog podanymi wyra˝eniami (just, already, yet)
Uzupe∏nia pocztówk´ czasownikami w Present Perfect lub
Simple Past
Przedstawia przewidywania i plany dotyczàce w∏asnej
przysz∏oÊci, u˝ywajàc Future will / be going to
Uzupe∏nia zdania odpowiednimi przyimkami czasu: at, in, on,
during, for

Mówienie

Negocjuje warunki wspólnego mieszkania w jednym pokoju,
u˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych
i odpowiedniego rejestru
Odpowiednio klasyfikuje wyra˝enia s∏u˝àce rozpoczynaniu
i koƒczeniu rozmowy, wyra˝aniu zgody lub sprzeciwu oraz
sk∏adaniu propozycji i robieniu sugestii
Pos∏uguje si´ wyra˝eniami odpowiednimi w danej sytuacji

Pos∏uguje si´ wyra˝eniami odpowiednimi w danej sytuacji,
w∏aÊciwie je intonujàc

Rozumienie
ze s∏uchu

Dopasowuje, wykorzystujàc podane strategie, stwierdzenia
na temat telefonów komórkowych, b´dàce streszczeniami
wypowiedzi, do poszczególnych rozmówców

Ustala intencje lub stosunek mówiàcego do korzystania
z telefonów komórkowych
Rozró˝nia fakty od osobistych opinii rozmówców

Rozumienie
tekstu
czytanego

Znajduje s∏owa kluczowe dla danego tekstu, u˝ywajàc
odpowiednich strategii
Dopasowuje stwierdzenia dotyczàce preferencji w zakresie
programów telewizyjnych do okreÊlonych osób
Dedukuje znaczenie wyra˝eƒ z kontekstu, u˝ywajàc parafrazy

Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

Sporzàdza notatki odnoÊnie listu (letter of inquiry), dotyczàce
organizacji listu, wymaganego stylu i wyra˝eƒ
Rozpoznaje prawdziwe stwierdzenia dotyczàce pisania letters of
inquiry
Redaguje w∏asnà spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – list
formalny (letter of inquiry), z zachowaniem poprawnej formy
i rejestru

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – letter
of inquiry, z zachowaniem poprawnej formy i rejestru, stosujàc
bardziej zaawansowane struktury leksykalno-gramatyczne

Leksyka

Podaje kilka s∏ów z pól semantycznych: programy telewizyjne,
media, odpowiednio je klasyfikujàc ze wzgl´du na rodzaj

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danych pól
semantycznych ni˝ podane na lekcjach

Mówienie

Przyporzàdkowuje regu∏y zachowania odpowiednim sytuacjom
Podaje dodatkowe regu∏y zachowania w podanych miejscach:
stacja benzynowa, koÊció∏, szpital, kino, winda, basen,
biblioteka, park, pociàg, klasa / szko∏a
Dyskutuje na temat niezwyk∏ych regu∏ i zasad, wyra˝ajàc swojà
opini´ na ich temat
U˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych,
z uwzgl´dnieniem podanych czasowników modalnych,
wypowiada si´ na temat zasad dotyczàcych wyjazdu z kraju,
chodzenia do baru, jazdy na motorze lub skuterze, rozpocz´cia
pracy, rozpocz´cia i zakoƒczenia nauki, prowadzenia
samochodu
Rozpoznaje wzorzec intonacyjny w poradach

Wyra˝a nakaz, zakaz, przyzwolenie i jego brak, rad´,
koniecznoÊç, przymus i jego brak, u˝ywajàc ró˝nych
czasowników modalnych, w tym równie˝ odnoÊnie przesz∏oÊci
Odpowiednio wymawia nieakcentowane formy s∏abe
czasowników modalnych
Udziela porad, odpowiednio je intonujàc

Rozumienie
ze s∏uchu

Przewiduje kontekst us∏yszanych rozmów
Dopasowuje us∏yszane dialogi do podanych sytuacji
Rozpoznaje b∏´dne informacje i poprawia je

OkreÊla intencje rozmówcy na podstawie u˝ytych struktur
gramatycznych i intonacji

Rozumienie
tekstu
czytanego

Znajduje w tekÊcie informacje potrzebne do odpowiedzi
na zadane pytania szczegó∏owe dotyczàce praw i zasad
obowiàzujàcych w podanych krajach
Dopasowuje poszczególne prawa do sytuacji przedstawionych
na rysunkach
Dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ
Przewiduje g∏ównà myÊl wypowiedzi Emmy zawartej w e-mailu

Rozpoznaje intencje autora wypowiedzi
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Mówienie

Rozumienie
tekstu
czytanego

UNIT 24

UNIT 25
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UNIT 26

UNIT 27

Pisanie

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà
– e-mail, zawierajàcà porady dla Emmy dotyczàce korzystania
z komputera w celu zapisywania dokumentów, robienia kopii
dokumentów, sprawdzania programem antywirusowym, itp.

Leksyka

Dopasowuje podane czasowniki do rzeczowników
Uzupe∏nia zdania odpowiednimi wyra˝eniami / kolokacjami
tak, aby tworzy∏y logiczne wypowiedzi odpowiadajàce
sytuacjom przedstawionym na rysunkach

POZIOM PONADPODSTAWOWY
Stosujàc bardziej zaawansowane struktury leksykalnogramatyczne redaguje, z zachowaniem poprawnej formy,
w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – esej lub
rozprawk´ na temat sposobów wykorzystania IT we
wspó∏czesnym Êwiecie, wykorzystujàc ró˝norodne êród∏a
informacji i dane statystyczne, oraz opatruje jà w∏asnym
komentarzem

Gramatyka

Rozpoznaje w dialogu czasowniki modalne wyra˝ajàce nakaz,
zakaz, pozwolenie i jego brak, przymus i jego brak
Zna zasady stosowania okreÊlonych czasowników modalnych,
tj. must / mustn’t, can / can’t, have to / don’t have to,
should / shouldn’t
Uzupe∏nia podane zdania odpowiednimi czasownikami
modalnymi, tworzàc prawdziwe wypowiedzi na temat regu∏
obowiàzujàcych w Polsce
Uzupe∏nia zdania czasownikami modalnymi, podajàc jednà
odpowiedê

Rozpoznaje intencje mówiàcego na podstawie u˝ytych przez
niego struktur gramatycznych, tj. czasowników modalnych
Uzupe∏nia zdania czasownikami modalnymi, podajàc wi´cej
ni˝ jednà odpowiedê

Mówienie

Dyskutuje w grupie na temat pewnych czynów zabronionych
lub sprzecznych z prawem oraz przedstawia wyniki dyskusji
na forum klasy, u˝ywajàc prostych struktur leksykalnogramatycznych
Dyskutuje na temat wagi poszczególnych przest´pstw
i przedstawia w∏asnà opini´ na temat kar za ich pope∏nienie
Opowiada o s∏ynnym przest´pcy lub przest´pstwie
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ

Formu∏uje d∏u˝szà wypowiedê na temat przest´pczoÊci,
relacjonujàc opinie innych osób i uzywajàc bardziej
zaawansowanych struktur leksykalno-gramatycznych
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Przewiduje wydarzenie przedstawione w wypowiedzi
na podstawie materia∏u stymulujàcego i podanych key words
Ustawia w porzàdku chronologicznym opisane wydarzenia
Odpowiada na zadane pytania, odszukujàc potrzebne
informacje szczegó∏owe

Rozpoznaje niestandardowy akcent rozmówców

Rozumienie
tekstu
czytanego

Na podstawie key words przewiduje g∏ównà myÊl artyku∏u An
amazing crime
Znajduje we fragmentach artyku∏ów informacje potrzebne
do odpowiedzi na zadane pytania szczegó∏owe dotyczàce kar
za poszczególne przest´pstwa
Dopasowuje poszczególne artyku∏y prasowe do wymienionych
przest´pstw
Dopasowuje treÊç przeczytanego listu do artyku∏u opisujàcego
pewne przest´pstwo
Dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

OkreÊla intencje autora tekstu
Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

Uzupe∏nia opis kradzie˝y w Millennium Dome odpowiednimi
wyra˝eniami, tzw. linking words: first, first of all, then, next,
after that, as soon as, when, finally, after
Redaguje streszczenie opisu kradzie˝y w Millenium Dome,
u˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych
Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà
na temat s∏ynnego przest´pcy lub pope∏nionego przest´pstwa,
u˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych
Na podstawie modelu redaguje list do wydawcy na temat
jednego z przeczytanych artyku∏ów, przedstawiajàc swojà
opini´ na ten temat

Redaguje streszczenie opisu kradzie˝y w Millennium Dome,
u˝ywajàc bardziej zaawansowanych struktur leksykalnogramatycznych, dodajàc komentarze i opinie
Stosujàc bardziej zaawansowane struktury leksykalnogramatyczne redaguje z zachowaniem poprawnej formy,
w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – artyku∏,
na temat wzrostu przest´pczoÊci we wspó∏czesnym Êwiecie,
oraz opatruje jà w∏asnym komentarzem

Leksyka

Dopasowuje okreÊlenia dotyczàce osób bioràcych udzia∏
w procesie sàdowym do ich definicji
Podaje kilka s∏ów z pól semantycznych: rodzaje przest´pstw
i wykroczeƒ, sàd, rodzaje kar

Mówienie

Opisuje, u˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych,
zamieszczone fotografie, dedukujàc miejsce i okolicznoÊci ich
powstania
Opisuje przedstawionà na mapie prognoz´ pogody
Poprawia b∏´dne informacje, wykorzystujàc us∏yszany tekst
Przedstawia w∏asnà opini´ na temat pogody w Polsce, klimatu
oraz najlepszej pory na zwiedzanie kraju
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danych pól
semantycznych ni˝ podane na lekcjach
Przedstawia w∏asnà opini´ na temat klimatu i pogody w Polsce,
oraz najlepszej pory na zwiedzanie kraju, wykorzystujàc ró˝ne
dane statystyczne i informacje z ró˝nych êróde∏ oraz u˝ywajàc
bardziej zaawansowanych struktur leksykalno-gramatycznych
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Rozpoznaje dwudêwi´k /EÁ/ i samog∏osk´ /O…/
Klasyfikuje podane wyrazy ze wzgl´du na samog∏osk´, którà
zawierajà

Rozpoznaje odczucia rozmówcy na podstawie intonacji

Rozumienie
tekstu
czytanego

Przewiduje g∏ównà myÊl tekstu Into the heart of storm,
wykorzystujàc przy tym podany materia∏ stymulujàcy oraz tytu∏
Znajduje w tekÊcie informacje potrzebne do odpowiedzi na zadane
pytania szczegó∏owe na temat ˝ycia Christine Monroe
Poprawia b∏´dne informacje na podstawie przeczytanego tekstu
Dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu
Odpowiada na zadane pytania, odszukujàc potrzebne

Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim
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informacje szczegó∏owe w zamieszczonym liÊcie opisujàcym
prze˝ycie zwiàzane ze z∏à pogodà
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

UNIT 28

UNIT 29

Pisanie

Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – opis
pogody z poprzedniego dnia, z zachowaniem poprawnej formy,
u˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych
Na podstawie modelu listu, opisujàcego prze˝ycie zwiàzane
ze z∏à pogodà, redaguje w∏asny list, u˝ywajàc prostych struktur
leksykalno-gramatycznych

Stosujàc bardziej zaawansowane struktury leksykalnogramatyczne, redaguje, z zachowaniem poprawnej formy,
w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – opowiadanie,
na temat wydarzenia z przesz∏oÊci, w którym wa˝nà rol´
odegra∏y warunki atmosferyczne, oraz opatruje jà w∏asnym
komentarzem lub mottem

Leksyka

Podaje kilka s∏ów z pól semantycznych: pogoda, zjawiska
atmosferyczne, prognozowanie
Uzupe∏nia podane zdania odpowiednimi rzeczownikami
Tworzy przymiotniki od podanych rzeczowników
Uzupe∏nia opis odpowiednimi wyrazami
Tworzy odpowiednie kolokacje do podanych czasowników

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danych pól
semantycznych ni˝ podane na lekcjach

Gramatyka

Rozpoznaje frazy, w których rzeczownik jest u˝yty w funkcji
przymiotnika
Zna zasady u˝ycia rzeczowników w roli przymiotników
Zna zasady kolejnoÊci przymiotników opisujàcych dany
rzeczownik
Konstruuje zdania, u˝ywajàc podanych rzeczowników w funkcji
przymiotników

Zna zasady kolejnoÊci wi´kszej liczby przymiotników
opisujàcych dany rzeczownik

Mówienie

Opisuje, u˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych
rozwój technologii
Dedukuje przeznaczenie danych przedmiotów na podstawie
wiedzy pozaj´zykowej
Przyporzàdkowuje podanym gadgetom ich zastosowanie
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ
Na podstawie materia∏u z lekcji i z uwzgl´dnieniem u˝ycia
przymiotników opisujàcych cechy danego artyku∏u, przedstawia
krótko kilka ró˝nic pomi´dzy dwiema reklamami
Podaje opini´ na temat lepszej reklamy
Dyskutuje w grupie na temat sposobów ulepszenia danej
reklamy
Przygotowuje reklam´ radiowà butów grawitacyjnych, u˝ywajàc
prostych struktur leksykalno-gramatycznych i odpowiednich
strategii

OkreÊla rodzaj tekstu i styl j´zyka u˝yty przez autora
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ
Uzasadnia, podajàc kilka racjonalnych powodów, opini´ na
temat reklam prezentowanych przez kole˝anki / kolegów

Rozumienie
ze s∏uchu

Identyfikuje g∏osk´ /l/ w ró˝nych kontekstach fonetycznych
Rozpoznaje akcent w podanych wyrazach
Uzupe∏nia podanà tabel´ informacjami z us∏yszanych reklam
radiowych
Uzupe∏nia reklamy brakujàcymi wyrazami – przymiotnikami
s∏u˝àcymi do dok∏adnego opisu przedmiotów

Rozumienie
tekstu
czytanego

Znajduje w tekÊcie informacje potrzebne do odpowiedzi
na zadane pytania szczegó∏owe dotyczàce nowych technologii
wymienionych w artykule
Dedukuje kategori´ gramatycznà i znaczenie podanych s∏ów
z kontekstu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

Rozpoznaje rodzaj tekstu oraz potencjalnych odbiorców
Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

U˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych redaguje,
z zachowaniem poprawnej formy, w∏asnà spójnà i logicznà
wypowiedê pisemnà – reklam´ thirst aid gadget

Dokonuje korekty reklam przedstawionych przez kole˝anki /
kolegów pod wzgl´dem ich atrakcyjnoÊci i poprawnoÊci
leksykalno-gramatycznej

Leksyka

Rozpoznaje funkcj´ przymiotników opisujàcych przedmioty
Podaje kilka s∏ów z pól semantycznych: gadgety, po˝yteczne
przyrzàdy i urzàdzenia, cz´Êci cia∏a

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danych pól
semantycznych ni˝ podane na lekcjach

Rozumienie
ze s∏uchu

Rozpoznaje akcent zdaniowy
Rozpoznaje akcent w tzw. compound nouns – rzeczownikach
z∏o˝onych

Rozumienie
tekstu
czytanego

OkreÊla g∏ównà myÊl wypowiedzi – listu
Dopasowuje tytu∏y do poszczególnych akapitów
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

Rozpoznaje rodzaj tekstu oraz potencjalnych odbiorców
Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

Sporzàdza notatk´ na temat problemu, który zostanie
poruszony w liÊcie do redakcji
Na podstawie modelu redaguje list, w którym porusza dany
problem, u˝ywajàc odpowiednich strategii

Dokonuje korekty listów napisanych przez kole˝anki / kolegów
pod wzgl´dem ich atrakcyjnoÊci i poprawnoÊci leksykalnogramatycznej

Gramatyka
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Rozpoznaje zdania o podobnym znaczeniu, w których u˝yte
zosta∏y czasowniki modalne wyra˝ajàce porad´, nakaz, zakaz,
pozwolenie itp.
Parafrazuje podane zdania, u˝ywajàc czasowników modalnych
must, / mustn’t, have to, can
Przedstawia porady w podanych sytuacjach za pomocà
czasowników modalnych should / shouldn’t oraz must / mustn’t
Uzupe∏nia podane zdania przymiotnikami w odpowiedniej
kolejnoÊci

W∏aÊciwie akcentuje wyrazy wielosylabowe i zdania z∏o˝one

POZIOM PODSTAWOWY
UNIT 30

UNIT 31

UNIT 32

Mówienie

POZIOM PONADPODSTAWOWY

Przygotowuje i odgrywa scenki sytuacyjne na podane tematy,
wykorzystujàc odpowiednie strategie

Rozumienie
ze s∏uchu

Wykorzystujàc odpowiednie strategie znajduje w teÊcie
wielokrotnego wyboru odpowiedê zgodnà z treÊcià us∏yszanych
informacji
Stwierdza prawdziwoÊç podanych informacji z wys∏uchanymi
opiniami na temat filmów obejrzanych przez rozmówców

Rozumienie
tekstu
czytanego

Stwierdza prawdziwoÊç podanych w tabeli informacji na
podstawie przeczytanego artyku∏u na temat paniki wywo∏anej
pojawieniem si´ rekinów w pobli˝u Florydy, The summer of the
shark
Okresla rodzaj i g∏ównà myÊl tekstu

Pisanie

Wykorzystujàc odpowiednie strategie, redaguje, z zachowaniem
poprawnej formy, w∏asnà spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà
– d∏u˝szy list nieformalny na podany w zadaniu temat

Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Sk∏ada zamówienie w restauracji, u˝ywajàc bardziej
zaawansowanych struktur leksykalno-gramatycznych, wyra˝ajàc
wahanie

Mówienie

Wymawia zdania z odpowiednim akcentem i intonacjà
Sk∏ada zamówienie w restauracji, u˝ywajàc prostych struktur
leksykalno-gramatycznych
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Uzupe∏nia tabele informacjami szczegó∏owymi dotyczàcymi
zamówienia Jeffa i Scotta
Rozpoznaje g∏oski /S/, /tS/, i /dZ/

Rozumienie
tekstu
czytanego

Przyporzàdkowuje tytu∏y poszczególnym paragrafom artyku∏u
The world’s most popular food
W podanych stwierdzeniach odnajduje b∏´dne informacje
i je poprawia
Do podanych wyrazów dopasowuje odpowiednie kategorie
gramatyczne
Dedukuje, które z podanych stwierdzeƒ sà nieprawdziwe
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

U˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych, redaguje
w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà na temat
produktu ˝ywnoÊciowego charakterystycznego dla Polski

Stosujàc bardziej zaawansowane struktury leksykalnogramatyczne redaguje, z zachowaniem poprawnej formy,
w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – artyku∏,
na temat wybranego produktu ˝ywnoÊciowego oraz opatruje jà
w∏asnym komentarzem

Leksyka

Podaje kilkanaÊcie s∏ów z pola semantycznego ˝ywnoÊç

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danego pola
semantycznego ni˝ podane na lekcjach

Gramatyka

Rozpoznaje zdania w stronie czynnej i biernej
Przyporzàdkowuje zasady konstruowania strony biernej
do podanych przyk∏adów
Konstruuje zdania twierdzàce w stronie biernej w czasie Present
i Past Simple
Uzupe∏nia zdania w stronie biernej informacjà o wykonawcy
danej czynnoÊci

Konstruuje zdania w stronie biernej w innych czasach,
np. Present Perfect, Future Simple, Present Continuous
Wykorzystuje stron´ biernà do t∏umaczenia bezosobowej formy
czasownika, np. ukradziono, zrobiono
Podaje ró˝nice w u˝yciu strony biernej w j´zyku polskim
i angielskim

Mówienie

Opisuje poczucie to˝samoÊci narodowej Alex, Jana i Marii,
u˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych
Ustala znaczenie korzyÊci z wzi´cia udzia∏u w programie
Erasmus
Dyskutuje i przedstawia w∏asnà opini´ na tematy poruszone
przez Roba, Janet, George’a i Elizabeth, jak równie˝ na temat
wstàpienia Polski do UE
Uzupe∏nia graf informacjami szczegó∏owymi z przeczytanej
ankiety
Podaje argumenty za i przeciw zjednoczeniu Europy
i przystàpieniu Polski do UE
Przygotowuje i przeprowadza ankiet´ na temat bycia
Europejczykiem, ilustrujàc uzyskane wyniki grafem
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ

Formu∏uje d∏u˝szà wypowiedê, podajàc istotne argumenty za
i przeciw zjednoczeniu Europy i przystàpieniu Polski do UE,
u˝ywajàc bardziej zaawansowanych struktur leksykalnogramatycznych
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Podaje kolejnoÊç us∏yszanych w rozmowie pytaƒ zadawanych
przez Julie
Przyporzàdkowuje rozmówcom podane stwierdzenia b´dàce
podsumowaniem ich wypowiedzi

Identyfikuje opinie rozmówców
Przewiduje g∏ównà myÊl wypowiedzi Roba, Janet, George’a
i Elizabeth, dotyczàcych pozycji Wielkiej Brytanii w Unii
Europejskiej

Rozumienie
tekstu
czytanego

Znajduje w tekÊcie informacje potrzebne do odpowiedzi
na zadane pytania szczegó∏owe dotyczàce programu Erasmus
Dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu
Uzupe∏nia tabele informacjami szczegó∏owymi
Przyporzàdkowuje streszczenia wypowiedzi poszczególnym
autorom listów
Przyporzàdkowuje g∏ówne myÊli poszczególnym cz´Êciom
tekstu Is the European Union good for Britain?
Rozpoznaje w tekÊcie tzw. linking expressions: firstly, in
addition, on the other hand, but, in conclusion
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

OkreÊla rodzaj tekstu oraz potencjalnego odbiorc´
Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

U˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych

Stosujàc bardziej zaawansowane struktury leksykalno-

Pisanie
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i odpowiednich strategii, redaguje, z zachowaniem poprawnej
formy, w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà –
rozprawk´ na temat przystàpienia Polski do Unii Europejskiej

gramatyczne, redaguje, z zachowaniem poprawnej formy,
w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – artyku∏,
na temat przystàpienia Polski do Unii Europejskiej, oraz
opatruje t´ wypowiedê w∏asnym komentarzem i danymi
statystycznymi uzyskanymi z ró˝nych êróde∏

Leksyka

Klasyfikuje podane wyrazy wed∏ug pól semantycznych: studia,
poszukiwanie pracy, osobisty rozwój

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danych pól
semantycznych ni˝ podane na lekcjach

Mówienie

Opisuje wyglàd zewn´trzny postaci, u˝ywajàc prostych struktur
leksykalno-gramatycznych
Opisuje podane ubrania, u˝ywajàc przymiotników
Opisuje swoje ulubione ubrania i styl ubierania si´
w zale˝noÊci od sytuacji
Za pomocà podanych zwrotów wyra˝a w∏asnà opini´ – zgadza
si´ i nie zgadza z opinià rozmówcy
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ
Dyskutuje i przedstawia wyniki dyskusji na temat roli reklamy

Formu∏uje d∏u˝szà wypowiedê, opisujàc wyglàd zewn´trzny
osób, u˝ywajàc bardziej zaawansowanych struktur leksykalnogramatycznych
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ
Komentuje opini´ przedstawionà przez autora artyku∏u

Rozumienie
ze s∏uchu

Przyporzàdkowuje tematy rozmów poszczególnym
rozmówcom: Claire, Jackowi i Becky
Dopasowuje stwierdzenia do tematów rozmów, tj. moda, strój
szkolny, reklama
OkreÊla, z którà opinià rozmówcy si´ zgadzajà
Uzupe∏nia luki w dialogu brakujàcymi wyrazami

Wykorzystujàc odpowiednie strategie, okreÊla, czy dane
stwierdzenie jest faktem, czy opinià

Rozumienie
tekstu
czytanego

Przewiduje g∏ównà myÊl wypowiedzi dotyczàcej wp∏ywu
wielkich firm odzie˝owych na mod´ i reklam´, wykorzystujàc
przy tym podany materia∏ stymulujàcy i wiedz´ pozaj´zykowà
Wstawia podane zdania w tekst
OkreÊla g∏ówne myÊli poszczególnych cz´Êci tekstu Big brands
Znajduje w tekÊcie informacje potrzebne do odpowiedzi
na zadane pytania szczegó∏owe
Dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ
Dopasowuje s∏owa do podanych definicji

Wskazuje zwiàzki mi´dzy poszczególnymi cz´Êciami tekstu
Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

Parafrazuje podane zdania, u˝ywajàc spójników although, but,
however
Uzupe∏nia tekst wyra˝eniami: however, but, in my opinion, so,
because
Redaguje w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – esej,
na jeden z podanych tematów, u˝ywajàc prostych struktur
leksykalno-gramatycznych i spójników although, but, however

Stosujàc bardziej zaawansowane struktury leksykalnogramatyczne, redaguje, z zachowaniem poprawnej formy,
w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – esej, na temat
roli reklamy / mody we wspó∏czesnym Êwiecie, podajàc
i interpretujàc dane statystyczne, oraz opatruje jà w∏asnym
komentarzem

Leksyka

Podaje kilka s∏ów z pól semantycznych: moda, stroje, wyglàd
zewn´trzny, fryzury

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danych pól
semantycznych ni˝ podane na lekcjach

Mówienie

Opisuje podane zdj´cia, u˝ywajàc prostych struktur leksykalnogramatycznych
Wymawia z odpowiednià intonacjà zdania warunkowe
pierwszego i drugiego typu
Dyskutuje w parach i grupie organizacj´ wycieczki, a nast´pnie
przedstawia wyniki dyskusji na forum klasy
Opisuje swoje przypuszczalne plany na wieczór
Pos∏uguje si´ odpowiednim s∏ownikiem w celu sprawdzenia
wymowy s∏ów i wyra˝eƒ

Dyskutuje na temat festiwali muzycznych w Polsce
przedstawiajàc w∏asnà opini´ na ich temat
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim w celu
sprawdzenia wymowy s∏ów i wyra˝eƒ lub przewiduje,
wykorzystujàc w∏asne doÊwiadczenia, wymow´ danych s∏ów
i wyra˝eƒ

Rozumienie
ze s∏uchu

Rozpoznaje intonacj´ wznoszàcà w zdaniu podrz´dnym
i opadajàcà w zdaniu nadrz´dnym okresu warunkowego
Odpowiada na zadane pytanie szczegó∏owe, odnajdujàc
potrzebne informacje w treÊci rozmowy pomi´dzy Jeffem, Julie
i Anià
Poprawia b∏´dne wypowiedzi dotyczàce rozmowy Jeffa, Julie
i Ani

OkreÊla stopieƒ prawdopodobieƒstwa podanych stwierdzeƒ

Rozumienie
tekstu
czytanego

Uzupe∏nia rozmow´ Jeffa z Anià podanymi wyra˝eniami
Odnajduje w tekÊcie The Glastonbury festival informacje
dotyczàce podanych danych statystycznych
Dopasowuje s∏owa do podanych definicji
Odpowiada na zadane pytania, odszukujàc potrzebne
informacje szczegó∏owe
Dedukuje z kontekstu znaczenie nieznanych s∏ów
Przyporzàdkowuje podane s∏owa do ilustracji je
przedstawiajàcych
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ

Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

U˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych, redaguje
w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà opisujàcà
zaplanowany weekend
Redaguje e-mail b´dàcy odpowiedzià na list Emmy, podajàc
szczegó∏y wycieczki do Glastonbury oraz sugestie dotyczàce
potrzebnych rzeczy

Stosujàc bardziej zaawansowane struktury leksykalnogramatyczne oraz wykorzystujàc dane statystyczne i dokonujàc
interpretacji grafów i wykresów, redaguje, z zachowaniem
poprawnej formy, w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê
pisemnà – artyku∏ na temat podró˝owania jako sposobu
sp´dzania wolnego czasu

Leksyka

Podaje kilkanaÊcie s∏ów z pól semantycznych: sp´dzanie czasu
wolnego, obozowanie
Rozpoznaje zdania warunkowe pierwszego i drugiego typu

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danego pola
semantycznego ni˝ podane na lekcjach

POZIOM PODSTAWOWY

UNIT 35

Gramatyka

Zna zasady u˝ycia zdaƒ warunkowych
Konstruuje zdania twierdzàce, przeczàce i pytajàce
w pierwszym i w drugim okresie warunkowym
Uzupe∏nia w sposób logiczny podane zdania warunkowe
Zna regu∏y dotyczàce u˝ycia czasowników modalnych may /
might

Mówienie

Wymawia z odpowiednià intonacjà zdania warunkowe
pierwszego i drugiego typu

Rozumienie
tekstu
czytanego

UNIT 36

POZIOM PONADPODSTAWOWY
Konstruuje zdania czasowe, zdania warunkowe drugiego,
trzeciego i zerowego typu

Znajduje w tekÊcie informacje potrzebne do odpowiedzi
na zadane pytania szczegó∏owe dotyczàce treÊci
poszczególnych akapitów,
Dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ
Dopasowuje s∏owa do podanych definicji

OkreÊla potencjalnego odbiorc´ i rodzaj tekstu
Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

Pisanie

Sporzàdza notatk´ na temat pewnego wydarzenia kulturalnego
U˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych, redaguje
w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – opis, na temat
wydarzenia kulturalnego, dodajàc w∏asnà opini´ lub komentarz

Stosujàc bardziej zaawansowane struktury leksykalnogramatyczne redaguje, z zachowaniem poprawnej formy,
w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – artyku∏
na temat wybranego wydarzenia kulturalnego, oraz opatruje jà
w∏asnym komentarzem
Dokonuje korekty wybranych prac pod wzgl´dem poprawnoÊci
leksykalno-gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej

Leksyka

Uzupe∏nia krzy˝ówk´ odpowiednimi wyrazami z Unitów 31-43
Tworzy mapy mentalne na temat popularnych daƒ
Grupuje, dodajàc kilka nowych, podane wyrazy wed∏ug pól
semantycznych: moda, camping, Europa

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby s∏ów z danych pól
semantycznych ni˝ podane na lekcjach

Gramatyka

Konstruuje zdania w stronie biernej w czasie Present Simple,
wykorzystujàc podany materia∏ stymulujàcy
Uzupe∏nia tekst czasownikami w stronie biernej w czasie Past
Simple
Wybiera odpowiednià form´ czasownika w zdaniach
warunkowych
Podaje odpowiednià form´ czasownika w zdaniach
warunkowych, wykorzystujàc czasowniki modalne
Rozpoznaje przymiotniki i przys∏ówki w podanych zdaniach
Zna zasady u˝ycia przymiotników i przys∏ówków
Przyporzàdkowuje przys∏ówki do przymiotników, od których
zosta∏y utworzone
Tworzy przys∏ówki od podanych przymiotników
Uzupe∏nia zdania w∏aÊciwymi przys∏ówkami
Tworzy przymiotniki o przeciwnym znaczeniu za pomocà
przedrostków un-, il-, im-, dis-, inUzupe∏nia zdania odpowiednimi przymiotnikami

Wykazuje si´ znajomoÊcià wi´kszej liczby przymiotników
i przys∏ówków, w tym równie˝ o przeciwnym znaczeniu,
utworzonych za pomocà przedrostków: il-, im-,ir-, un-, dis-,
ab-

Mówienie

Przygotowuje i przeprowadza rozmow´ na podstawie materia∏u
stymulujàcego
Stwierdza prawdziwoÊç podanych informacji na temat
egzaminu maturalnego

Rozumienie
ze s∏uchu

Przyporzàdkowuje poszczególnym osobom stwierdzenia b´dàce
podsumowaniem ich wypowiedzi na temat monarchii
w Wielkiej Brytanii

OkreÊla intencje i opinie rozmówców

Rozumienie
tekstu
czytanego

Wykorzystujàc odpowiednie strategie, przyporzàdkowuje
podane tytu∏y do poszczególnych cz´Êci tekstu Biddenden
Wykorzystujàc odpowiednie strategie, dopasowuje propozycje
sp´dzania wolnego czasu do indywidualnych zainteresowaƒ
Znajduje w tekÊcie informacje potrzebne do odpowiedzi
na zadane pytania
Dedukuje znaczenie nieznanych s∏ów z kontekstu
Pos∏uguje si´ s∏ownikiem dwuj´zycznym w celu zrozumienia
nieznanych wyra˝eƒ
Dopasowuje s∏owa do podanych definicji

Dedukuje znaczenie trudniejszych s∏ów z kontekstu
Biegle pos∏uguje si´ s∏ownikiem angielsko-angielskim

U˝ywajàc prostych struktur leksykalno-gramatycznych,
redaguje, z zachowaniem poprawnej formy, w∏asnà, spójnà
i logicznà wypowiedê pisemnà – list formalny, na temat zmiany
planów wakacyjnych

Stosujàc bardziej zaawansowane struktury leksykalnogramatyczne, redaguje, z zachowaniem poprawnej formy,
w∏asnà, spójnà i logicznà wypowiedê pisemnà – list formalny
na temat zmiany planów wakacyjnych

Pisanie
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