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Team Up Plus dla klasy IV 

Wymagania edukacyjne 
 

 

Welcome 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 
WG NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 
WYMAGANIA PODSTAWOWE 

WYMAGANIA 
PONADPODSTAWOWE 

ZADANIA 
SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 1 

Środki językowe 

Powitania 

Alfabet 

Liczebniki 1-30 

Nazwy kolorów 

Czasownik to be 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: przedstawianie się, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Mówienie: opisywanie upodobań 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 2.5, 4.5, 6.1, 6.3, 10, 13, 14  

Uczeń: 

 powtarza wypowiedzi za nagraniem A1 

 wita się i podaje swoje imię C 

 powtarza alfabet za nagraniem A 

 podaje właściwy kolor wskazanej przez kolegę/koleżankę litery A 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza nagranie A 

 zapisuje właściwe imiona osób pokazanych na zdjęciach na podstawie nagrania 
B 

 powtarza dialog za nagraniem A 

 pyta i odpowiada na pytanie o imię i literuje swoje imię C 

 uzupełnia luki w tekście podanymi liczebnikami i sprawdza poprawność 
wykonanego zadania z nagraniem B 

 pyta i odpowiada na pytania o wiek C 

 podpisuje obrazki właściwymi spośród podanych nazw kolorów i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem B 

 pyta i odpowiada na pytanie o swój ulubiony kolor C 

 uzupełnia luki w podanych wyrażeniach właściwymi literami (MĆ) A 

 uzupełnia luki w alfabecie podanymi literami (MĆ) A 

 uzupełnia brakujące litery w alfabecie na ilustracji (MĆ) A 

 zakreśla właściwe wyrażenia w zdaniach spośród podanych opcji zgodnie z 
kontekstem (MĆ) B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi do podanych pytań spośród podanych opcji na 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w wysłuchanej 
piosenki właściwymi literami i 
śpiewa piosenkę z nagraniem 
B 

 uzupełnia luki w podanych 
równaniach matematycznych 
właściwymi liczebnikami w 
formie słownej A 

 zapisuje właściwe nazwy 
kolorów powstałych z 
podanych barw A 

Progress Test 1 

                                                           

1  Kategorie celów A, B, C opracowano wg klasyfikacji prof. dr. hab. Bolesława Niemierki (A: zapamiętanie, B: zrozumienie, C: umiejętności) 
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podstawie ilustracji i kontekstu (MĆ) B 

 zapisuje wyszukane na ilustracji liczby w formie słownej (MĆ) A 

 uzupełnia brakujące litery w podanych nazwach kolorów i koloruje obrazki tymi 
kolorami (MĆ) B 

 uzupełnia lukę w dialogu zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

Lekcja 2 

Środki językowe 

Nazwy przedmiotów znajdujących się w klasie 

Polecenia: Tryb rozkazujący 

Godziny 

Powitania o różnych porach dnia 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: reagowanie na polecenia, 
znajdowanie określanych in formacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.3, 2.1, 2.5, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 nazywa pokazane przedmioty i sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem A 

 opisuje przybory szkolne, podając ich kolor C 

 wypowiada podane polecenia przy właściwych obrazkach i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem B 

 powtarza polecenia za nagraniem A 

 zapisuje polecenia na podstawie podanych wyrazów B 

 wykonuje usłyszane w nagraniu polecenia B 

 powtarza dialog za nagraniem A 

 podaje godziny pokazane na tarczach zegarów A 

 zapisuje słownie godziny na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 pyta i odpowiada na pytania o godzinę C 

 powtarza wyrażenia za nagraniem A 

 zapisuje właściwe powitania na podstawie wysłuchanego nagrania A 

 uzupełnia luki w nazwach pokazanych na obrazkach przedmiotów brakującymi 
literami (MĆ) A 

 wyszukuje nazwy przedmiotów w wężu wyrazowym (MĆ) A 

 dopasowuje podane wyrażenia do właściwych obrazków (MĆ) B 

 uzupełnia luki w poleceniach podanymi czasownikami zgodnie z kontekstem 
(MĆ) B 

 uzupełnia luki w dialogu na podstawie obrazka (MĆ) B 

 rysuje wskazówki zegarów na podstawie podanych godzin (MĆ) B 

 zapisuje właściwe godziny spośród podanych na podstawie wysłuchanego 
nagrania (MĆ) B 

 uzupełnia luki w powitaniach odpowiednimi nazwami pór dnia na podstawie 
obrazków i zegarów (MĆ) A 

Uczeń: 

 gra w grę Prawda czy Fałsz 
na podstawie pokazanych 
obrazków przedmiotów C 

 

Progress Test 1 

Lekcja 3 

Środki językowe 

Nazwy dni tygodnia 

Nazwy miesięcy 

Nazwy pór roku 

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników 

Przedimek a/an 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w nazwach dni tygodnia brakującymi literami A 

 zapisuje nazwy dni tygodnia w odpowiedniej kolejności A 

 uszeregowuje podane nazwy miesięcy w odpowiedniej kolejności i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem A 

 powtarza dialog za nagraniem i odgrywa go z podziałem na role A 

 dopasowuje podane nazwy pór roku do właściwych ilustracji i wypowiada je na 
głos A 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w tabeli z 
regułą gramatyczną 
odpowiednimi formami 
rzeczowników w liczbie 
mnogiej na podstawie 
podanych informacji B 

 

Progress Test 1 
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programowej 

Słuchanie: znajdowanie określanych in formacji 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.13, 2.5, 6.3, 10, 13, 14 

 wstawia właściwe przedimki nieokreślone przed podanymi wyrazami A 

 zapisuje właściwe formy liczby mnogiej podanych rzeczowników B 

 wyszukuje nazwy dni tygodnia w kratownicy (MĆ) A 

 dopasowuje właściwe połówki wyrazów do siebie, tworząc nazwy miesięcy (MĆ) 
A 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

 uzupełnia luki w nazwach pór roku brakującymi literami na podstawie ilustracji 
(MĆ) A 

 zakreśla właściwe przedimki przed nazwami przedmiotów pokazanych na 
obrazkach spośród podanych opcji (MĆ) A 

 podpisuje obrazki, podając liczbę występujących na nich przedmiotów lub osób 
(MĆ) B 

Lekcja 4 

Środki językowe 

Zaimki osobowe 

Nazwy przedmiotów znajdujących się w sali 
lekcyjnej 

Alfabet 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: przedstawianie się, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 1.3, 6.1, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 powtarza wypowiedzi za nagraniem A 

 uzupełnia luki w dialogu prawdziwymi informacjami o sobie zgodnie z 
kontekstem i odgrywa go z podziałem na role C 

 dopasowuje podane zaimki osobowe do właściwych osób i przedmiotów A 

 przekształca podane zdania, zastępując wskazane nazwy osób i przedmiotów 
właściwymi zaimkami osobowymi B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi zaimkami na podstawie podanych zdań 
i obrazków B 

 wskazuje właściwe przedmioty na ilustracji w trakcie słuchanego nagrania A 

 wskazuje i nazywa podane przedmioty w swojej sali lekcyjnej A 

 pyta o pisownię wybranych nazw przedmiotów znajdujących się w sali lekcyjnej 
i literuje nazwy tych przedmiotów B 

 wyszukuje wyrazy w wężu wyrazowym i tłumaczy je na język polski A 

 uzupełnia luki w dialogu podanymi zaimkami zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

 zakreśla właściwe zaimki w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie 
obrazków (MĆ) B 

 dopasowuje podane nazwy przedmiotów do odpowiednich miejsc na obrazku 
(MĆ) A 

 wyszukuje ukryte litery na obrazku i koloruje je na wybrany kolor (MĆ) A 

 układa nazwy kolorów spośród podanych liter (MĆ) A 

 wyszukuje nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku w kratownicy i dopasowuje je 
do odpowiednich kategorii (MĆ) A 

 

Uczeń: 

 gra w grę, w której podaje 
właściwe zaimki osobowe na 
podstawie nazw osób i 
przedmiotów wskazywanych 
przez nauczyciela B 

 gra w grę Simon says  

 wyszukuje i nazywa 
przedmioty na ilustracji 
nieuwzględnione w 
wysłuchanym tekście A 

Progress Test 1 

UNIT 1 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 
WG NOWEJ PODSTAWY 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 
WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 
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PROGRAMOWEJ 

Lekcja 5 

Środki językowe 

Słownictwo i wyrażenia związane z 
przedstawianiem się 

Nazwy miejscowości i państw 

Czasownik to be 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
wypowiedzi  

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Reagowanie ustne: przedstawianie się, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 2.5, 3.4, 6.1, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych wyrazów na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki B 

 poprawia merytoryczne błędy w przeczytanych dialogach na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej wcześniej historyjki B 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza kwestie 
dialogów za nagraniem B 

 uzupełnia luki w dialogach na podstawie podanych poleceń C 

 prowadzi dialog na podstawie uzupełnionych wcześniej zdań C 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na podstawie 
przeczytanego dialogu (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych wyrazów na podstawie 
przeczytanego dialogu (MĆ) B 

 

Uczeń: 

 odgrywa historyjkę z 
podziałem na role C 

Unit 1 Test 

Progress Test 1 

Lekcja 6 

Środki językowe 

Nazwy państw i narodowości 

Czasownik to be 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
wypowiedzi  

Reagowanie ustne: przedstawianie się, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 2.5, 6.1, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 zapisuje nazwy państw na podstawie podanych nazw narodowości i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem A 

 uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi nazwami narodowości zgodnie z ich 
pisownią i powtarza je za nagraniem A 

 pyta i odpowiada na pytania o pochodzenie i określa swoją narodowość na 
podstawie modelowego dialogu C 

 uzupełnia brakujące litery w nazwach państw na podstawie wysłuchanej 
piosenki B 

 uzupełnia luki w nazwach narodowości brakującymi literami i podaje nazwy 
właściwych dla nich państw (MĆ) A 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy 
państw do odpowiednich 
miejsc zaznaczonych na 
mapie politycznej, sprawdza 
poprawność wykonanego 
zadania z nagraniem i 
tłumaczy nazwy państw na 
język polski A 

 śpiewa piosenkę z nagraniem 
A 

Unit 1 Test 

Progress Test 1 

Lekcja 7 

Środki językowe 

Nazwy państw i narodowości 

Czasownik to be w czasie present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 

Uczeń: 

 zakreśla właściwe formy czasownika to be w zdaniach spośród podanych opcji 
na podstawie podanej tabeli B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami czasownika to be B 

 przekształca uzupełnione wcześniej zdania za pomocą skróconych form 

Uczeń: 

 gra w grę, w której tworzy 
zdania z podanych wyrazów i 
wyrażeń w wyznaczonym 
czasie C 

 pisze pięć prawdziwych zdań 

Unit 1 Test 

Progress Test 1 
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programowej 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 10, 13, 14 

czasownika to be B 

 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami czasownika to be zgodnie z 
kontekstem B 

 uzupełnia luki w tekście, dopasowując właściwe spośród podanych form 
zaimków i czasownika to be (MĆ) B 

o sobie z zastosowaniem 
czasownika to be C 

Lekcja 8 

Środki językowe 

Powitania i pożegnania: formalne i nieformalne 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 

Reagowanie ustne: przedstawianie się 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 6.1, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uzupełnia luk iw dialogach właściwymi wyrażeniami spośród podanych na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 powtarza usłyszane w nagraniu powitania i pożegnania A 

 uzupełnia luki w dialogach właściwymi kwestiami na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 tworzy dialog pomiędzy wybranymi spośród podanych opcji osobami, w którym te osoby witają się, pytają o 
samopoczucie, udzielają odpowiedzi i żegnają się C 

 dopasowuje podane zdania do właściwych reakcji (MĆ) B 

 uzupełnia luk iw dialogach właściwymi wyrażeniami spośród podanych (MĆ) B 

 układa podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc kwestie dialogu (MĆ) B 

Unit 1 Test 

Progress Test 1 

Lekcja 9 

Środki językowe 

Przymiotniki dzierżawcze 

Zaimki osobowe 

Alfabet 

Kolory 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Mówienie: opisywanie upodobań 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 4.5, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przymiotnikami 
dzierżawczymi na podstawie obrazków i tabeli gramatycznej B 

 zakreśla właściwe przymiotniki dzierżawcze w zdaniach spośród 
podanych opcji zgodnie z kontekstem B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przymiotnikami 
dzierżawczymi zgodnie z kontekstem B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych zaimków 
osobowych i przymiotników dzierżawczych i zgodnie z kontekstem 
B 

 dopasowuje podane zaimki, przymiotniki dzierżawcze i zaimki 
osobowe z czasownikiem to be w skróconej formie do właściwych 
luk w zdaniach zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi przymiotnikami dzierżawczymi 
zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

 

Uczeń: 

 gra w grę Spelling Game, w której określa 
swoje upodobania, literując ich nazwy C 

 

Unit 1 Test 

Progress Test 1 

Lekcja 10 

Środki językowe 

Nazwy państw i narodowości 

Czas present simple 

Przymiotniki dzierżawcze 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy państw do właściwych obrazków przedstawiających kontury na mapie i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem B 

 zakreśla właściwe formy spośród podanych nazw narodowości na podstawie wysłuchanego nagrania i dopasowuje je 
do odpowiednich nazw państw B 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu B 

 pyta i odpowiada na podane pytania na podstawie przeczytanego tekstu B 

Unit 1 Test 

Progress Test 1 
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Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
wypowiedzi 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 2.5, 3.4, 10, 13, 14 

 dopasowuje właściwe fragmenty wyrazów do siebie, tworząc nazwy narodowości i zapisuje odpowiadające im nazwy 
państw (MĆ) A 

Lekcja 11 

Środki językowe 

Słownictwo i wyrażenia związane z podawaniem 
podstawowych informacji na swój temat 

Nazwy państw i narodowości 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: określanie głównej myśli wypowiedzi, 
znajdywanie określonych informacji w wypowiedzi 

Mówienie: opisywanie upodobań 

Reagowanie ustne: przedstawianie się, 
wyrażanie swoich upodobań 

Pisanie: opisywanie upodobań, stosowanie 
właściwego stylu wypowiedzi 

Reagowanie pisemne: przedstawianie się, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich upodobań, 
stosowanie zwrotów i form grzecznościowych 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w tym języku 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 1.13, 2.2, 2.5, 4.5, 5.5, 5.8, 6.1, 6.5, 7.1, 7.3, 
7.5, 7.14, 8.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w opisach osób pokazanych na zdjęciach na 
podstawie wysłuchanego nagrania B 

 uzupełnia luki w formularzu informacjami na swój temat B 

 wypowiada się na swój temat na podstawie zapisanych informacji w 
formularzu i wcześniej przeczytanych tekstów C 

 pisze zdania na temat osoby pokazanej na zdjęciu na podstawie 
analizy danych zawartych w formularzu C 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie przeczytanego tekstu (MĆ) B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego tekstu (MĆ) B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego 
nagrania (MĆ) B 

 uzupełnia luki w liście właściwymi informacjami uzyskanymi z 
formularza (MĆ) B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
tekstu (MĆ) B 

 

Uczeń: 

 pisze e-mail, w którym opisuje siebie i 
swoje upodobania C 

Unit 1 Test 

Progress Test 1 

Lekcja 12 

Środki językowe 

Czas present simple 

Słownictwo związane z opisem miejsc 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
wypowiedzi 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania kwizowe na podstawie wysłuchanego i 
przeczytanego tekstu B 

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego i wysłuchanego 
tekstu (MĆ) B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
tekstu (MĆ) B 

Uczeń: 

 tworzy pracę projektową na temat 
wybranego miasta w Polsce na podstawie 
wskazówek i wyszukanych przez siebie 
informacji C 

Unit 1 Test 

Progress Test 1 
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Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Pisanie: opisywanie miejsc, przedstawianie 
faktów 

Mówienie: opisywanie miejsc 

Inne: współdziałanie w grupie, korzystanie ze 
źródeł informacji w języku obcym, również za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, stosowanie 
strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, posiadanie 
podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach krajów obcojęzycznych, posiadanie 
świadomości związku pomiędzy kulturą własną i 
obcą 

1.8, 2.5, 3.4, 4.1, 5.1, 5.3, 9.1, 9.2, 10, 11, 12, 13, 
14 

Lekcja 13 

Środki językowe 

Czasownik to be w czasie present simple 

Nazwy państw i narodowości 

Zwroty i wyrażenia używane w codziennych 
rozmowach 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, dokonywanie samooceny 

1.1, 1.8, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 tworzy nazwy państw z podanych liter A 

 dopasowuje podane nazwy państw do właściwych nazw 
narodowości A 

 zakreśla właściwe formy czasownika to be w zdaniach spośród 
podanych opcji zgodnie z kontekstem B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika to be 
zgodnie z kontekstem B 

 zakreśla właściwe przymiotniki dzierżawcze w zdaniach spośród 
podanych opcji zgodnie z kontekstem B 

 uzupełnia luki w dialogu zgodnie z kontekstem B 

 uzupełnia brakujące litery w nazwach państw przedstawionych za 
pomocą konturów na mapie (MĆ) A 

 uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi nazwami państw i narodowości 
(MĆ) A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi spośród podanych 
przymiotników dzierżawczych zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika to be 
zgodnie z kontekstem na podstawie obrazków (MĆ) B 

 uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi spośród podanych wyrazów 
(MĆ) B 

Uczeń: 

 zaznacza właściwe dla siebie opcje, 
dokonując samooceny własnych 
postępów B 

Unit 1 Test 

Progress Test 1 
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Lekcja 14 

Środki językowe 

Nazwy państw i narodowości 

Nazwy kolorów 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, 
znajdywanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 1.8, 3.1, 3.4, 3.5, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie przeczytanych tekstów B 

 dopasowuje podane zdania do odpowiednich luk w przeczytanych 
tekstach B 

 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe wyrazy w podanych 
poleceniach B 

Unit 1 Test 

Progress Test 1 

Lekcja 15 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 1. 

UNIT 2 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 
WG NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 
WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

ZADANIA 
SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 16 

Środki językowe 

Słownictwo i wyrażenia związane z 
przedstawianiem się, podawaniem swojego wieku 
i nazwiska 

Czasownik to be 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
wypowiedzi  

Czytanie: : znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Reagowanie ustne: przedstawianie się, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

Uczeń: 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki B 

 dopasowuje właściwe fragmenty zdań do siebie na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki B 

 uzupełnia luki w dialogach pod ilustracjami z historyjki właściwymi 
spośród podanych wyrażeń B 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i 
powtarza kwestie dialogów za nagraniem B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami i wyrażeniami 
zgodnie z kontekstem B 

 czyta dialog z podziałem na role B 

 wskazuje fałszywe zdanie spośród podanych na podstawie 
przeczytanego dialogu (MĆ) B 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji 
zgodnie z kontekstem na podstawie przeczytanego dialogu (MĆ) B 

Uczeń: 

 odgrywa historyjkę z podziałem na role C 

Unit 2 Test 

Progress Test 1 
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1.1, 2.5, 3.4, 6.1, 6.3, 10, 13, 14 

Lekcja 17 

Środki językowe 

Przymiotniki o przeciwnym znaczeniu 

Czas present simple: czasownik to be w zdaniach 
twierdzących i przeczeniach 

Nazwy nauczycieli przedmiotów 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
wypowiedzi  

Mówienie: opisywanie ludzi i przedmiotów 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 1.3, 2.5, 4.1, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 zakreśla właściwe przymiotniki spośród podanych opcji na 
podstawie analizy ilustracji i sprawdza poprawność wykonanego 
zadania z nagraniem A 

 opisuje przedstawione na ilustracjach sytuacje z wykorzystaniem 
właściwych przymiotników zgodnie z przykładem i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem C 

 tworzy prawdziwe i fałszywe zdania na temat ilustracji i reaguje na 
zdania utworzone przez kolegę/koleżankę C 

 zakreśla właściwe wyrazy spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanej piosenki 

 uzupełnia luki w tabeli właściwymi przymiotnikami o przeciwnym 
znaczeniu (MĆ) A 

 zakreśla właściwe przymiotniki spośród podanych opcji zgodnie z 
kontekstem (MĆ) B 

Uczeń: 

 śpiewa piosenkę z nagraniem A 

Unit 2 Test 

Progress Test 1 

Lekcja 18 

Środki językowe 

Czasownik to be w czasie present simple: 
przeczenia, pytania i krótkie odpowiedzi 

Przymiotniki 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Mówienie: opisywanie ludzi i przedmiotów 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 1.3, 2.5, 4.1, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 przekształca podane zdania twierdzące na przeczenia z 
zastosowaniem skróconych form czasownika to be A 

 uzupełnia luki w zdaniach przeczącymi formami czasownika to be A 

 tworzy pytania i krótkie odpowiedzi na podstawie podanych 
wyrazów A 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami czasownika to be 
wybranych spośród podanych opcji (MĆ) B 

 przekształca podane zdania na prawdziwe z zastosowaniem 
przeczącej formy czasownika to be (MĆ) A 

 dopasowuje podane pytania do właściwych spośród krótkich 
odpowiedzi (MĆ) B 

 uzupełnia luki w podanych pytaniach i krótkich odpowiedziach (MĆ) 
B 

Uczeń: 

 tworzy pytania na temat swoich kolegów i 
koleżanek z klasy z użyciem czasownika 
to be C 

 gra w grę Yes/No, w której odgaduje 
osoby na podstawie zadawanych pytań i 
odpowiedzi C 

 

Unit 2 Test 

Progress Test 1 

Lekcja 19 

Środki językowe 

Słownictwo i wyrażenia używane podczas 
uzyskiwania i udzielania informacji o danych 
osobowych 

Czasownik to be w czasie present simple: zdania 
twierdzące, przeczenia, pytania i krótkie 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w dialogu podanymi pytaniami i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem B 

 powtarza pytania za nagraniem, zachowując właściwą intonację A 

 pyta i odpowiada na podane pytania C 

 uzupełnia luki w formularzu, podając prawdziwe informacje na swój 

Uczeń: 

 śpiewa piosenkę z rozdziału 2 z 
nagraniem lub w wersji karaoke C 

 

Unit 2 Test 

Progress Test 1 
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odpowiedzi 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
wypowiedzi  

Reagowanie ustne: przedstawianie się, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 2.5, 6.1, 6.3, 10, 13, 14 

temat B 

 odgrywa dialog, w którym pyta i odpowiada na pytania o dane 
osobowe na podstawie wypełnionego wcześniej formularza C 

 zakreśla właściwe wyrazy w dialogu spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

 wskazuje właściwe reakcje na pytania spośród podanych opcji 
zgodnie z kontekstem sytuacyjnym (MĆ) B 

 zapisuje pytania do podanych odpowiedzi (MĆ) B 

Lekcja 20 

Środki językowe 

Zaimki pytajne: Who, What, Where, When, How 
(old) 

Zaimki wskazujące: this, that, those, these 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w pytaniach właściwymi zaimkami pytajnymi na 
podstawie podanych odpowiedzi B 

 pyta i odpowiada na utworzone wcześniej pytania C 

 uzupełnia luki w zdaniach ilustrowanych obrazkami właściwymi 
zaimkami wskazującymi na podstawie informacji zawartych w 
regule gramatycznej B 

 pyta i odpowiada na pytania o przedmioty znajdujące się sali 
lekcyjnej z zastosowaniem zaimków pytajnych i wskazujących C 

 zakreśla właściwe zaimki w pytaniach zgodnie z kontekstem (MĆ) A 

 uzupełnia luki w pytaniach właściwymi spośród podanych zaimków 
pytających (MĆ) B 

 zakreśla właściwe zaimki wskazujące w zdaniach zgodnie z 
kontekstem (MĆ) A 

 dopasowuje podane pytania do właściwych odpowiedzi (MĆ) B 

Uczeń: 

 gra w grę First to three z zaimkami 
pytajnymi według podanych wskazówek 
B 

 tworzy pytania skierowane do nauczyciela 
w formie pisemnej C 

 

Unit 2 Test 

Progress Test 1 

Lekcja 21 

Środki językowe 

Nazwy zawodów 

Słownictwo związane z opisywaniem osób 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 1.4, 3.4, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy zawodów do ilustracji i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniami B 

 dopasowuje podane nazwiska osób do właściwych nazw zawodów na podstawie przeczytanego tekstu B 

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu B 

 uzupełnia luki w nazwach zawodów brakującymi literami (MĆ) A 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu (MĆ) B 

Unit 2 Test 

Progress Test 1 
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Lekcja 22 

Środki językowe 

Słownictwo i wyrażenia używane podczas 
uzyskiwania i udzielania informacji o danych 
osobowych i o upodobaniach 

Czasownik to be w czasie present simple: zdania 
twierdzące, przeczenia, pytania i krótkie 
odpowiedzi 

Przymiotniki dzierżawcze 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Pisanie: opisywanie ludzi 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w tym języku 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 1.4, 2.5, 5.1, 8.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego 
nagrania B 

 uzupełnia luki w dialogu na podstawie informacji zawartych w tabeli 
B 

 czyta uzupełniony dialog z podziałem na role A 

 pisze krótki tekst na temat wskazanej osoby na podstawie 
podanych informacji C 

 dopasowuje podane pytania do właściwych odpowiedzi na 
podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

 pisze krótki tekst na temat wybranego kolegi/koleżanki według 
wzoru (MĆ) C 

Uczeń: 

 poprawia błędy w tekście na podstawie 
przeczytanego dialogu zgodnie ze 
wskazówkami B 

Unit 2 Test 

Progress Test 1 

Lekcja 23 

Środki językowe 

Słownictwo związane z ważnymi świętami w 
Wielkiej Brytanii 

Nazwy symboli i patronów w Wielkiej Brytanii 

Nazwy świąt obchodzonych w krajach 
anglojęzycznych 

Daty 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w tym języku 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Inne: współdziałanie w grupie, korzystanie ze 
źródeł informacji w języku obcym, również za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, stosowanie 
strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, posiadanie 
podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w tabeli właściwymi informacjami na podstawie 
wysłuchanych i przeczytanych tekstów B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
tekstu (MĆ) B 

Uczeń: 

 wykonuje pracę projektową na temat 
wybranego święta obchodzonego w 
Polsce lub kraju obcojęzycznym według 
podanych wskazówek i prezentuje go na 
forum C 

Unit 2 Test 

Progress Test 1 
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kulturach krajów obcojęzycznych, posiadanie 
świadomości związku pomiędzy kulturą własną i 
obcą 

1.9, 2.5, 3.4, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11, 12, 13, 14 

Lekcja 24 

Środki językowe 

Przymiotniki o przeciwnym znaczeniu 

Nazwy zawodów 

Nazwy państw i narodowości 

Czasownik to be  

Zaimki pytajne 

Zaimki wskazujące 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: przedstawianie się, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w języku 
polskim 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, dokonywanie samooceny 

1.1, 1.4, 2.5, 3.4, 6.1, 6.3, 8.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach pod obrazkami właściwymi 
przymiotnikami A 

 dopasowuje podane wyrazy, tworząc właściwe nazwy zawodów A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią formą przeczącą 
czasownika to be A 

 układa podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania 
w czasie present simple A 

 zakreśla właściwe zaimki pytajne w zdaniach spośród podanych 
opcji B 

 dopasowuje podane odpowiedzi do odpowiednich pytań B 

 uzupełnia brakujące litery w podanych przymiotnikach (MĆ) A 

 wyszukuje przymiotniki w kratownicy wyrazowej (MĆ) A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi zaimkami wskazującymi na 
podstawie obrazków (MĆ) B 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi formami czasowników, 
wybranymi spośród podanych opcji (MĆ) B 

 układa podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania 
w czasie present simple i zapisuje wskazane krótkie odpowiedzi 
(MĆ) B 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi pytaniami zgodnie z 
kontekstem (MĆ) C 

Uczeń: 

 tłumaczy podane nazwy państw na język 
polski i podaje odpowiadające im nazwy 
narodowości A 

 zaznacza właściwe dla siebie opcje, 
dokonując samooceny własnych 
postępów B 

Unit 2 Test 

Progress Test 1 

Lekcja 25 

Środki językowe 

Pożegnania, powitania, pytania i wyrażenia 
używane w codziennych rozmowach 

Czas present simple 

Zaimki pytajne 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: przedstawianie się, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 

Uczeń: 

 słucha i czyta historyjkę obrazkową B 

 dopasowuje fragmenty zdań do siebie na podstawie wysłuchanej i 
przeczytanej historyjki obrazkowej B 

 wyszukuje różnice pomiędzy obrazkiem i jego opisem z 
wysłuchanego nagrania B 

 dopasowuje podane pytania do właściwych opisów rodzajów 
odpowiedzi i odpowiada na nie C 

 wskazuje właściwe reakcje na podane w języku polskim pytania 
spośród podanych opcji B 

 dopasowuje usłyszane w nagraniu pytania do podanych odpowiedzi 
B 

 wskazuje właściwe reakcje na pytania spośród podanych opcji B 

Uczeń: 

 odgrywa dialogi z historyjki z podziałem 
na role C 

 odczytuje informacje na podstawie 
rozszyfrowanego kodu B 

 zapisuje wybrane zdanie z historyjki w 
formie kodu i odszyfrowuje zdanie 
kolegi/koleżanki B 

 wykonuje działania matematyczne z 
zastosowaniem liczb rzymskich B 

Unit 2 Test 

Progress Test 1 
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tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 1.4, 2.5, 3.4, 6.1, 6.3, 10, 13, 14 

Lekcja 26 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 2 – Unit 2 Test. 
Progress Test 1. 

UNIT 3 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 
WG NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 
WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

ZADANIA 
SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 27 

Środki językowe 

Nazwy zawodów związanych z muzyką i filmem 

Czasownik has got 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście  

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, wyrażanie swoich 
upodobań i pytanie o upodobania 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.1, 1.4, 2.5, 3.4, 6.3, 6.5, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na 
podstawie analizy ilustracji A 

 dopasowuje właściwe fragmenty zdań do siebie na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki B 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i 
powtarza kwestie dialogów za nagraniem A 

 odpowiada na pytania na temat swojego ulubionego 
piosenkarza/piosenkarki lub aktora/aktorki C 

 pyta i odpowiada na pytania o ulubioną gwiazdę C 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na 
podstawie przeczytanego dialogu (MĆ) B 

 dopasowuje podane zdania do właściwych osób na podstawie 
przeczytanego dialogu (MĆ) B 

Uczeń: 

 odgrywa dialog z podziałem na role C 

 poprawia błędy w przeczytanych 
kwestiach dialogów z historyjki B 

Unit 3 Test 

Progress Test 2 

Lekcja 28 

Środki językowe 

Nazwy członków rodziny 

Czas present simple 

Przymiotniki dzierżawcze 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w drzewie genealogicznym podanymi nazwami 
członków rodziny i sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem A 

 wskazuje właściwe odpowiedzi, dotyczące nazw członków rodziny 
na podstawie analizy drzewa genealogicznego, spośród podanych 
opcji B 

 uzupełnia brakujące nazwy członków rodziny w tekście na 
podstawie wysłuchanej piosenki B 

Uczeń: 

 zapisuje imiona wybranych osób ze 
swojej rodziny, pyta i odpowiada na 
pytania o to, kim one są C 

 śpiewa piosenkę z nagraniem A 

Unit 3 Test 

Progress Test 2 
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tekście  

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, przedstawianie innych osób 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 2.5, 6.1, 6.3, 10, 13, 14 

 uzupełnia luki w tabeli właściwymi spośród podanych nazw 
członków rodziny (MĆ) A 

 

Lekcja 29 

Środki językowe 

Nazwy członków rodziny  

Czasownik have got w czasie present simple: 
twierdzenia i przeczenia 

Zaimki osobowe 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Pisanie: opisywanie ludzi i przedmiotów 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 5.1, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach czasownikiem has got na podstawie 
podanej reguły gramatycznej B 

 tworzy zdania z czasownikiem has got na podstawie obrazków 
podpisanych nazwami członków rodziny B 

 przekształca podane zdania zastępując nazwy członków rodziny 
zaimkami osobowymi B 

 uzupełnia luki w zdaniach czasownikiem has got w formie 
przeczącej na podstawie podanej reguły gramatycznej B 

 tworzy prawdziwe i fałszywe zdania na podstawie obrazków C 

 tworzy zdania przeczące na podstawie podanych wyrazów i 
obrazków (MĆ) B 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc 
zdania (MĆ) B 

Uczeń: 

 gra w grę, w której chowa jeden z 
wybranych przedmiotów i określa nazwy 
przedmiotów, schowanych przez inne 
osoby C 

 opisuje swoją rodzinę z według 
wskazówek C 

Unit 3 Test 

Progress Test 2 

Lekcja 30 

Środki językowe 

Nazwy godzin 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście  

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji zawartych w materiałach 
wizualnych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

2.5, 6.3, 8.1, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zapisanych godzinach podanymi liczebnikami na podstawie obrazka przedstawiającego zegar i 
sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem B 

 powtarza zdania za nagraniem A 

 numeruje obrazki przedstawiające zegary w odpowiedniej kolejności na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 podaje godzinę odczytując ją z wybranego obrazka i wskazuje właściwe obrazki przedstawiające zegary na podstawie 
godzin podanych przez kolegę/koleżankę B 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi spośród podanych wyrazów na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 odgrywa dialogi, w których pyta o godzinę i porę obiadu i odpowiada na takie pytania C 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach podających godzinę na podstawie obrazków przedstawiających tarcze zegarów 
(MĆ) B 

 zapisuje pokazane na obrazkach godziny w formie słownej (MĆ) A 

 uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

Unit 3 Test 

Progress Test 2 

Lekcja 31 

Środki językowe 

Czasownik have got w czasie present simple: 
pytania i krótkie odpowiedzi 

Uczeń: 

 uszeregowuje podane wyrazy i wyrażenia w odpowiedniej 
kolejności, tworząc pytania z czasownikiem have got A 

 układa pytania na podstawie podanych wyrazów B 

Uczeń: 

 gra w grę, w której pyta i odpowiada o 
należące do kolegi/koleżanki przedmioty, 
znajdujące się w jego/jej plecaku C 

Unit 3 Test 

Progress Test 2 
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Dopełniacz ‘s 

Nazwy członków rodziny 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 6.3, 10, 13, 14 

 zapisuje krótkie odpowiedzi na ułożone wcześniej pytania B 

 zakreśla właściwe formy dopełniacza ‘s w zdaniach spośród 
podanych opcji A 

 wstawia apostrof we właściwych miejscach w podanych zdaniach A 

 wskazuje właściwe odpowiedzi do podanych zdań spośród 
podanych opcji (MĆ) B 

 uzupełnia luki w mini dialogach odpowiednimi formami czasownika 
have got zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

 uzupełnia luki w podpisach obrazków (MĆ) B 

 

 tworzy zdania na temat należących do 
wskazanych osób przedmiotów w formie 
pisemnej C 

Lekcja 32 

Środki językowe 

Nazwy zwierzątek domowych 

Nazwy członków rodziny 

Czasownik have got w czasie present simple  

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, 
znajdywanie określonych informacji w tekście  

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 1.13, 2.2, 2.5, 3.4, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy zwierząt do właściwych obrazków i sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem A 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu B 

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu B 

 uzupełnia luki w nazwach zwierząt właściwymi spośród podanych liter (MĆ) A 

 

Unit 3 Test 

Progress Test 2 

Lekcja 33 

Środki językowe 

Nazwy członków rodziny 

Czasownik have got 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście, 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Pisanie: opisywanie ludzi 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji zawartych w materiałach 
wizualnych 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego nagrania B 

 pyta i odpowiada na pytania o relacje rodzinne osób umieszczonych 
na pokazanym drzewie genealogicznym B 

 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi imionami i nazwami 
członków rodziny na podstawie analizy drzewa genealogicznego B 

 wskazuje zdanie prawdziwe lub fałszywe na podstawie 
wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

 uzupełnia luki w formularzu na podstawie przeczytanego tekstu 
(MĆ) B 

Uczeń: 

 tworzy krótki opis wybranej rodziny C 

 tworzy krótki opis ulubionego aktora lub 
ulubionej aktorki (MĆ) 

Unit 3 Test 

Progress Test 2 
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tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 2.5, 3.4, 5.1, 6.3, 8.1, 10, 13, 14 

Lekcja 34 

Środki językowe 

Nazwy członków rodziny 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Pisanie: opisywanie ludzi 

Inne: współdziałanie w grupie, korzystanie ze 
źródeł informacji w języku obcym, również za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, stosowanie 
strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, posiadanie 
podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach krajów obcojęzycznych, posiadanie 
świadomości związku pomiędzy kulturą własną i 
obcą 

1.1, 1.5, 2.5, 3.4, 5.1, 9.1, 9.2, 10, 11, 12, 13, 14 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego i przeczytanego 
tekstu B 

 dopasowuje podane zdania do właściwych osób opisanych w 
przeczytanym i wysłuchanym tekście B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
tekstu (MĆ) B 

Uczeń: 

 wykonuje pracę projektową na temat 
wybranej słynnej rodziny według 
podanych wskazówek C 

 

Unit 3 Test 

Progress Test 2 

Lekcja 35 

Środki językowe 

Nazwy członków rodziny 

Nazwy zwierząt 

Nazwy godzin 

Czasownik have got w czasie present simple 

Dopełniacz ‘s 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, dokonywanie samooceny 

1.5, 1.13, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 podaje właściwe nazwy członków rodziny na podstawie podanych 
definicji A 

 zapisuje antonimy podanych przymiotników A 

 czyta na głos prawdziwe zdania o zwierzętach i poprawia błędy w 
zdaniach fałszywych B 

 pisze zdania twierdzące i przeczące z czasownikiem have got na 
podstawie podanych wyrazów i wyrażeń B 

 tworzy pytania z czasownikiem have got na podstawie podanych 
wyrazów i wyrażeń oraz krótkie odpowiedzi B 

 zakreśla właściwe formy dopełniacza w zdaniach spośród podanych 
opcji A 

 wskazuje właściwe odpowiedzi na podane pytania o godzinę 
spośród podanych opcji na podstawie rysunków zegarów B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami członków rodziny 

Uczeń: 

 zaznacza właściwe dla siebie opcje, 
dokonując samooceny własnych 
postępów B 

 wyszukuje błędy w zdaniach i zapisuje ich 
poprawną formę (MĆ) B 

Unit 3 Test 

Progress Test 2 
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na podstawie analizy drzewa genealogicznego (MĆ) A 

 wyszukuje nazwy zwierząt w kratownicy (MĆ) A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika have 
got na podstawie informacji zawartych w tabeli (MĆ) B 

 pisze krótkie odpowiedzi na podane pytania na podstawie informacji 
zawartych w tabeli (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych wyrazów 
zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

Lekcja 36 

Środki językowe 

Nazwy zwierząt 

Nazwy członków rodziny 

Nazwy zawodów 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

1.1, 1.4, 1.5, 1.13, 2.5, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego nagrania B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi przedstawione w formie obrazków 
spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 

Uczeń: 

 zapisuje kluczowe wyrazy na podstawie 
wysłuchanych opisów zwierząt B 

 

Unit 3 Test 

Progress Test 2 

Lekcja 37 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 3 – Unit 3 Test. 

UNIT 4 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 
WG NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 
WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

ZADANIA 
SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 38 

Środki językowe 

Czasownik have got w czasie present simple: 
odmiana przez wszystkie osoby 

Nazwy przedmiotów szkolnych 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście  

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanej i przeczytanej 
historyjki B 

 wskazuje zadania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej i 
przeczytanej historyjki B 

 uzupełnia luki w dialogach z historyjki właściwymi spośród 
podanych pytań B 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i 
powtarza kwestie dialogów za nagraniem B 

Uczeń: 

 odgrywa rozmowę z podziałem na role C 

Unit 4 Test 

Progress Test 2 
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Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście, rozpoznawanie związków pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, stosowanie zwrotów i form 
grzecznościowych 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

1.3, 2.5, 3.4, 3.5, 6.3, 6.14, 10, 13, 14 

 uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc dialog 

 czyta dialog ułożony w poprzednim zadaniu z podziałem na role A 

 poprawia merytoryczne błędy w zdaniach na podstawie 
przeczytanego dialogu (MĆ) B 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na 
podstawie przeczytanego dialogu (MĆ) A 

Lekcja 39 

Środki językowe 

Nazwy przedmiotów szkolnych 

Czasownik have got w czasie present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście  

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.3, 2.5, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy przedmiotów szkolnych do właściwych 
obrazków, wypowiada je na głos i sprawdza poprawność 
wykonanego zadania z nagraniem A 

 odpowiada na podane pytania na podstawie analizy planu lekcji 
przedstawionego na ilustracji B 

 uzupełnia luki w planie lekcji podanymi nazwami przedmiotów 
szkolnych zgodnie z własnymi pomysłami A 

 pyta i odpowiada na pytania dotyczące uzupełnionego planu lekcji 
C 

 zakreśla właściwe nazwy przedmiotów szkolnych w tekście 
wysłuchanej piosenki B 

 wyszukuje nazwy przedmiotów szkolnych w wężu wyrazowym (MĆ) 
A 

 

Uczeń: 

 pisze własną wersję piosenki według 
wskazówek i śpiewa ją w wersji karaoke 
B 

Unit 4 Test 

Progress Test 2 

Lekcja 40 

Środki językowe 

Czasownik have got w czasie present simple: 
twierdzenia i przeczenia 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Mówienie: opisywanie przedmiotów  

Pisanie: opisywanie przedmiotów 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

1.3, 4.1, 5.1, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami czasownika have got 
B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednim formami czasowników 
wybranych spośród podanych opcji B 

 przekształca podane zdania na przeczenia, stosując skrócone 
formy A 

 tworzy zdania na podstawie podanych wyrazów i analizy tabeli B 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc 
zdania (MĆ) A 

 tworzy zdania na podstawie podanych wskazówek i początków 
zdań (MĆ) B 

Uczeń: 

 gra w grę pamięciową, w której podaje 
nazwy przedmiotów posiadane przez 
kolegów i koleżanki C 

 zapisuje prawdziwe zdania na temat 
posiadanych przez siebie przedmiotów na 
podstawie ułożonych wcześniej zdań C 

Unit 4 Test 

Progress Test 2 
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Lekcja 41 

Środki językowe 

Czasownik have got w czasie present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Mówienie: opisywanie przedmiotów 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich upodobań, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

2.5, 4.1, 6.3, 6.5, 10, 13, 14  

Uczeń: 

 uzupełnia luki w dialogu na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 powtarza zdania za nagraniem A 

 dopasowuje pokazane na obrazkach przedmioty do właściwych 
osób na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 pyta i odpowiada na pytania o ulubione przedmioty i o ich 
posiadanie C 

 uszeregowuje kwestie dialogu w odpowiedniej kolejności na 
podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

 uzupełnia zdania o posiadanych przez pokazane na obrazkach 
osoby przedmiotach na podstawie narysowanych połączeń między 
nimi a tymi przedmiotami (MĆ) B 

 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi 
odpowiedziami na podane pytania (MĆ) 

Unit 4 Test 

Progress Test 2 

Lekcja 42 

Środki językowe 

Czasownik have got w czasie present simple: 
pytania i krótkie odpowiedzi 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Mówienie: opisywanie przedmiotów 

Pisanie: opisywanie przedmiotów 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

6.3, 4.1, 5.1, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 zakreśla odpowiednie formy czasownika have got w zdaniach 
spośród podanych opcji na podstawie analizy reguły gramatycznej 
A 

 tworzy pytania z czasownikiem have got na podstawie podanych 
wyrazów, wyrażeń i analizy obrazka B 

 pisze krótkie odpowiedzi do ułożonych pytań na podstawie analizy 
reguły gramatycznej B 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc 
pytania z czasownikiem have got A 

 pyta i odpowiada na ułożone wcześniej pytania B 

 dopasowuje podane pytania do właściwych krótkich odpowiedzi 
(MĆ) B 

 pisze pytania z czasownikiem have got w odpowiedniej formie na 
podstawie podanych wyrazów i wyrażeń oraz krótkie odpowiedzi na 
podstawie analizy danych umieszczonych w tabeli (MĆ) B 

Uczeń: 

 gra w grę, w której odgaduje nazwy 
posiadanych przez innych przedmiotów C 

 zapisuje zdania na temat posiadanych 
przez kolegów i koleżanki przedmiotów C 

Unit 4 Test 

Progress Test 2 

Lekcja 43 

Środki językowe 

Nazwy przedmiotów codziennego użytku 

Nazwy przedmiotów szkolnych 

Czasownik have got w czasie present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 

Uczeń: 

 dopasowuje przedmioty znajdujące się na obrazku przedstawiającym pokój do właściwych nazw i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem A 

 odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 podpisuje przedmioty pokazane na obrazkach (MĆ) A 

 dopasowuje właściwe odpowiedzi do podanych pytań na podstawie przeczytanego tekstu (MĆ) B 

Unit 4 Test 

Progress Test 2 
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tekście 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

1.2, 1.3, 2.5, 3.4, 10, 13, 14 

Lekcja 44 

Środki językowe 

Nazwy przedmiotów codziennego użytku 

Nazwy przedmiotów szkolnych 

Nazwy członków rodziny 

Nazwy zwierząt 

Czasownik have got w czasie present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, przedstawianie siebie i 
innych osób, wyrażanie swoich upodobań 

Mówienie: opisywanie ludzi i przedmiotów, 
opisywanie upodobań 

Pisanie: opisywanie ludzi i przedmiotów, 
opisywanie upodobań 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

1.1, 1.3, 1.5, 2.5, 3.4, 4.1, 4.5, 5.1, 5.5, 6.1, 6.3, 
6.5, 10, 13, 14  

Uczeń: 

 podaje imiona osób przedstawionych na zdjęciu na podstawie 
przeczytanego tekstu B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
tekstu B 

 pyta i odpowiada na pytania o dane osobowe, rodzeństwo, 
posiadane przedmioty, zwierzęta i ulubione przedmioty szkolne, 
uzupełniając tabelę odpowiedziami kolegi/koleżanki C 

 pisze tekst o swoim koledze/koleżance na podstawie uzyskanych 
wcześniej informacji, zapisanych w tabeli C 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego 
nagrania (MĆ) B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

 uzupełnia luki w formularzu informacjami na temat siebie i członków 
swojej rodziny (MĆ) B 

Uczeń: 

 pisze tekst o sobie i swojej rodzinie (MĆ) 
C 

 

Unit 4 Test 

Progress Test 2 

Lekcja 45 

Środki językowe 

Nazwy przedmiotów szkolnych 

Nazwy miejsc znajdujących się w szkole 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 

Uczeń: 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu B 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
tekstu (MĆ) B 

 

Uczeń: 

 wykonuje pracę projektową, w której 
opisuje swoją szkołę według podanych 
wskazówek C 

Unit 4 Test 

Progress Test 2 
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tekście 

Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc i przedmiotów 

Inne: współdziałanie w grupie, korzystanie ze 
źródeł informacji w języku obcym, również za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, stosowanie 
strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, posiadanie 
podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach krajów obcojęzycznych, posiadanie 
świadomości związku pomiędzy kulturą własną i 
obcą 

1.3, 2.5, 3.4, 5.1, 9.1, 9.2, 10, 11, 12, 13, 14 

Lekcja 46 

Środki językowe 

Nazwy przedmiotów szkolnych 

Nazwy przedmiotów codziennego użytku 

Nazwy członków rodziny 

Nazwy zwierząt 

Czasownik have got w czasie present simple 

Dopełniacz ‘s 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, dokonywanie samooceny 

1.3, 1.5, 1.13, 3.4, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy przedmiotów szkolnych do właściwych 
obrazków i wymawia je na głos A 

 uzupełnia brakujące litery w nazwach przedmiotów pokazanych na 
obrazkach A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami członków rodziny 
zgodnie z kontekstem B 

 pisze zdania z czasownikiem have got na podstawie podanych 
wyrazów i wyrażeń oraz wskazówek A 

 pisze pytania z czasownikiem have got na podstawie podanych 
wyrazów i wyrażeń i udziela prawdziwych krótkich odpowiedzi B 

 wskazuje właściwe reakcje na pytania spośród podanych opcji B 

 łączy podane fragmenty wyrazów, tworząc nazwy przedmiotów 
szkolnych (MĆ) A 

 podpisuje obrazki właściwymi nazwami A 

 dopasowuje podane wyrazy do właściwych kategorii w tabeli (MĆ) 
A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią formą czasownika have got 
zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

 zapisuje krótkie odpowiedzi na podane pytania na podstawie 
analizy obrazka (MĆ) B 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi spośród podanych wyrazów i 
wyrażeń zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

Uczeń: 

 zaznacza właściwe dla siebie opcje, 
dokonując samooceny własnych 
postępów B 

Unit 4 Test 

Progress Test 2 

Lekcja 47 

Środki językowe 

Nazwy zwierząt 

Nazwy przedmiotów szkolnych 

Czasownik have got w czasie present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Uczeń: 

 czyta i słucha historyjkę obrazkową A 

 dopasowuje właściwe fragmenty zdań do siebie na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych wyrazów 
zgodnie z kontekstem B 

 uzupełnia luki w tekście dobierając do nich właściwe spośród 

Uczeń: 

 odgrywa historyjkę z podziałem na role C 

 gra w grę planszową według podanych 
instrukcji C 

 tłumaczy wskazane fragmenty zdań na 
język angielski B 

Unit 4 Test 

Progress Test 2 
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Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w języku 
polskim 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.3, 1.13, 2.5, 3.4, 6.3, 8.3, 10, 13, 14 

podanych wyrazów zgodnie z kontekstem B 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi wyrazami wybranymi spośród 
podanych opcji B 

Lekcja 48 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 4 – Unit 4 Test. 
Progress Test 2. 

UNIT 5 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 
WG NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 
WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

ZADANIA 
SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 49 

Środki językowe 

Nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w 
domu 

Wyrażenie There is/There are 

Przyimki miejsca 

Some i any 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście  

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Mówienie: opisywanie miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.2, 2.5, 3.4, 4.1, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uzupełnia lukę w zdaniu odpowiednim wyrazem na podstawie 
wysłuchanego i przeczytanego dialogu B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
i wysłuchanego dialogu B 

 dopasowuje przeczytane dialogi do właściwych ilustracji B 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i 
powtarza kwestie dialogów za nagraniem A 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych wyrazów 
zgodnie z kontekstem A 

 przekształca uzupełnione zdania na prawdziwe dla siebie i 
wypowiada je na głos B 

 dopasowuje podane zdania do właściwych osób na podstawie 
przeczytanego dialogu (MĆ) B 

Uczeń: 

 odgrywa dialog z podziałem na role C 

Unit 5 Test 

Progress Test 3 
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Lekcja 50 

Środki językowe 

Nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w 
domu 

Nazwy kolorów 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście  

Mówienie: opisywanie miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.2, 2.5, 4.1, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy mebli i przedmiotów i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem A 

 podaje właściwe nazwy kolorów podanych mebli i przedmiotów na 
podstawie wysłuchanego nagrania B 

 opisuje pokój przedstawiony na ilustracji C 

 

Uczeń: 

 wyszukuje nazwy mebli i przedmiotów w 
wężu wyrazowym (MĆ) A 

 

Unit 5 Test 

Progress Test 3 

Lekcja 51 

Środki językowe 

Nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w 
domu 

Przyimki miejsca 

Some i any 

Czasownik have got w czasie present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Pisanie: opisywanie miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.2, 5.1, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 zakreśla właściwe przyimki miejsca w zdaniach na podstawie 
analizy ilustracji A 

 uzupełnia luki w zdaniach some lub any na podstawie podanej 
reguły gramatycznej B 

 tworzy zdania pytające, oznajmujące i pytające na podstawie 
podanych wyrazów B 

 zakreśla odpowiednie przyimki miejsca na podstawie obrazków 
(MĆ) A 

 uzupełnia luki w tekście some lub any zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

 tworzy pytania na podstawie podanych wyrazów i zapisuje właściwe 
odpowiedzi (MĆ) B 

Uczeń: 

 gra w grę Kółko i krzyżyk z przyimkami 
miejsca, układając poprawne zdania z ich 
użyciem C 

 tworzy krótki tekst, opisujący 
pomieszczenie pokazane na ilustracji C 

Unit 5 Test 

Progress Test 3 

Lekcja 52 

Środki językowe 

Nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w 
domu 

Nazwy kolorów 

Przyimki miejsca 

Some i any 

Czasownik have got w czasie present simple 

Wyrażenie There is/There are 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Uczeń: 

 zakreśla właściwe wyrazy w wysłuchanym dialogu spośród 
podanych opcji A 

 powtarza zdania za nagraniem A 

 wskazuje właściwy obrazek spośród dwóch przedstawiających 
różne pokoje na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 pyta i odpowiada na pytania o swój pokój według modelowego 
dialogu w wysłuchanym wcześniej nagraniu C 

 dopasowuje podane pytania do właściwych odpowiedzi (MĆ) B 

 uzupełnia luki w dialogach właściwymi spośród podanych wyrazów i 
wyrażeń (MĆ) B 

Uczeń: 

 powtarza podane zdania za nagraniem, 
zachowując właściwą wymowę 
wskazanych dźwięków A 

 

Unit 5 Test 

Progress Test 3 
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Słuchanie: określanie głównej myśli wypowiedzi, 
znajdywanie określonych informacji w tekście 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Mówienie: opisywanie miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.2, 2.2, 2.5, 4.1, 6.3, 10, 13, 14 

 zapisuje odpowiedzi na podane pytania, tworząc dialog (MĆ) C 

Lekcja 53 

Środki językowe 

Wyrażenie There is/There are 

Some, a/an, any 

Nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w 
domu 

Słownictwo związane z wyposażeniem sali 
lekcyjnej 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Mówienie: opisywanie miejsc 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

1.2, 1.3, 4.1, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi spośród podanych 
wyrażeń zgodnie z kontekstem na podstawie podanej reguły 
gramatycznej B 

 przekształca podane zdania na przeczenia na podstawie reguły 
gramatycznej A 

 uzupełnia luki w pytaniach i pisze krótkie odpowiedzi B 

 tworzy pytania z użyciem wyrażenia There is/are na podstawie 
podanych wyrazów i wyrażeń i udziela prawdziwych krótkich 
odpowiedzi B 

 zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach spośród 
podanych opcji na podstawie analizy obrazka (MĆ) B 

 uzupełnia luki w teście właściwymi wyrazami wybranymi spośród 
podanych opcji zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

 uzupełnia luki w pytaniach i zapisuje krótkie odpowiedzi na 
podstawie obrazka (MĆ) B 

Uczeń: 

 gra w grę Tenis zdaniowy według 
podanych wskazówek C 

 tworzy i zadaje pytania dotyczące tego, 
co i/lub kto znajduje się w sali lekcyjnej i 
odpowiada na takie pytania C 

 

Unit 5 Test 

Progress Test 3 

Lekcja 54 

Środki językowe 

Nazwy ubrań 

Wyrażenie There is/There are 

Some, a/an, any 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Inne: współdziałanie w grupie, korzystanie ze 
źródeł informacji w języku obcym, również za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, wykorzystywanie technik 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy ubrań do właściwych obrazków i 
sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem A 

 zaznacza właściwe nazwy przedmiotów spośród podanych na 
podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu B 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu B 

 uzupełnia luki w tekście wysłuchanej piosenki odpowiednimi 
nazwami ubrań B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
tekstu (MĆ) B 

Uczeń: 

 śpiewa piosenkę z w wersji karaoke C 

 rozwiązuje krzyżówkę z nazwami ubrań 
(MĆ) B 

Unit 5 Test 

Progress Test 3 
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samodzielnej pracy nad językiem, stosowanie 
strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, posiadanie 
podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach krajów obcojęzycznych, posiadanie 
świadomości związku pomiędzy kulturą własną i 
obcą 

1.1, 1.7, 2.5, 3.4, 9.1, 9.2, 10, 11, 12, 13, 14 

Lekcja 55 

Środki językowe 

Nazwy ubrań 

Nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w 
domu 

Nazwy kolorów 

Przyimki miejsca 

Wyrażenie There is/There are 

Some, a/an, any 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście, określanie kontekstu wypowiedzi 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Mówienie: opisywanie miejsc 

Pisanie: opisywanie miejsc, opisywanie upodobań 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 4.1, 5.1, 5.5, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego 
tekstu B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi informacjami na podstawie 
udzielonych w poprzednim zadaniu odpowiedzi B 

 tworzy tekst, w którym opisuje swój wymarzony pokój C 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

 dopasowuje podane nazwy przedmiotów do odpowiednich miejsc 
na obrazku na podstawie wysłuchanego tekstu (MĆ) B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie analizy 
obrazka (MĆ) B 

 tworzy tekst, opisujący pokój pokazany na ilustracji (MĆ) C 

 

Uczeń: 

 gra w grę, w której pyta i odpowiada o 
położenie przedmiotów w pokoju według 
podanych instrukcji C 

Unit 5 Test 

Progress Test 3 

Lekcja 56 

Środki językowe 

Nazwy przedmiotów codziennego użytku 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Pisanie: opisywanie przedmiotów, opisywanie 
upodobań 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy przedmiotów do właściwych osób na 
podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie przeczytanego tekstu B 

Uczeń: 

 wykonuje pracę projektową w postaci 
plakatu na temat ulubionych przedmiotów 
według podanych instrukcji C 

Unit 5 Test 

Progress Test 3 
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technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, posiadanie podstawowej wiedzy o 
krajach, społeczeństwach i kulturach krajów 
obcojęzycznych, posiadanie świadomości związku 
pomiędzy kulturą własną i obcą 

1.1, 2.5, 3.4, 5.1, 5.5, 9.1, 9.2, 10, 11, 13, 14 

Lekcja 57 

Środki językowe 

Nazwy ubrań 

Nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w 
domu 

Przyimki miejsca 

Wyrażenie There is/There are 

Some, a/an, any 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Pisanie: opisywanie miejsc 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, dokonywanie samooceny 

1.1, 1.2, 5.1, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 podaje nazwy mebli i elementów wyposażenia pokazanych na 
obrazkach A 

 uzupełnia luki w podanych zdaniach brakującymi literami A 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przyimkami miejsca na 
podstawie analizy obrazka A 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi formami wyrażenia There 
is/There are B 

 uzupełnia luki w pytaniach i zapisuje prawidłowe krótkie odpowiedzi 
właściwymi formami wyrażenia There is/There are , pyta i 
odpowiada na te pytania B 

 wskazuje właściwe reakcje na podane pytania spośród podanych 
opcji B 

 uzupełnia luki w nazwach ubrań brakującymi literami (MĆ) A 

 łączy właściwe fragmenty wyrazów, tworząc nazwy mebli i 
przedmiotów (MĆ) A 

 pisze zdania na temat pokoju pokazanego na obrazku z 
wykorzystaniem podanych wyrazów (MĆ) C 

 dopasowuje właściwe odpowiedzi na pytania spośród podanych 
opcji (MĆ) B 

Uczeń: 

 zaznacza właściwe dla siebie opcje, 
dokonując samooceny własnych 
postępów B 

 

Unit 5 Test 

Progress Test 3 

Lekcja 58 

Środki językowe 

Przyimki miejsca 

Wyrażenie There is/There are 

Some, a/an, any 

Czasownik have got w czasie present simple 

Nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w 
domu 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: określanie kontekstu wypowiedzi, 
znajdywanie określonych informacji w tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 dopasowuje wysłuchane dialogi do właściwych miejsc przedstawionych na obrazkach B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji przedstawionych w formie obrazków na podstawie 
wysłuchanego nagrania B 

 

Unit 5 Test 

Progress Test 3 
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1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 10, 13, 14 

Lekcja 59 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 5 – Unit 5 Test. 

UNIT 6 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 
WG NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 
WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

ZADANIA 
SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 60 

Środki językowe 

Nazwy codziennych czynności 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście, określanie kontekstu wypowiedzi  

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

1.5, 2.4, 2.5, 3.4, 4.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki B 

 dopasowuje podane fragmenty zdań do siebie na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki B 

 poprawia merytoryczne błędy w dialogach na podstawie 
wysłuchanej i przeczytanej historyjki i omawia je z kolegą/koleżanką 
B 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i 
powtarza kwestie dialogów za nagraniem A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi spośród podanych 
czasowników B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród uzupełnionych i 
mówi o tym koledze/koleżance B 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego dialogu (MĆ) B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
dialogu (MĆ) B 

Uczeń: 

 odgrywa rozmowę z podziałem na role C 

Unit 6 Test 

Progress Test 3 

Lekcja 61 

Środki językowe 

Nazwy codziennych czynności 

Nazwy godzin 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście  

Uczeń: 

 dopasowuje podane zdania opisujące codzienne czynności do właściwych obrazków i sprawdza poprawność 
wykonanego zadania z nagraniem B 

 opowiada o wykonywanych przez siebie czynnościach życia codziennego, uwzględniając ich godzinę C 

 uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi spośród podanych nazw czynności, dopasowując je do właściwych czasowników 
(MĆ) B 

Unit 6 Test 

Progress Test 3 
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Mówienie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

1.5, 2.5, 4.2, 10, 13, 14 

Lekcja 62 

Środki językowe 

Nazwy codziennych czynności 

Czas present simple: trzecia osoba liczby 
pojedynczej 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

1.5, 5.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach spośród 
podanych opcji na podstawie reguły gramatycznej B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasowników w 
trzeciej osobie liczby pojedynczej zgodnie z kontekstem na 
podstawie reguły gramatycznej B 

 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami wyrazów wybranymi 
spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
czasowników (MĆ) B 

 tworzy zdania w czasie present simple na podstawie podanych 
wyrazów (MĆ) B 

Uczeń: 

 powtarza wyrazy za nagraniem, 
zachowując prawidłową wymowę A 

 wpisuje usłyszane w nagraniu wyrazy w 
odpowiednie luki w tabeli zgodnie z ich 
wymowę i powtarza wyrazy za nagraniem 
A 

 opisuje dzień osoby przedstawionej na 
obrazkach w formie pisemnej C 

Unit 6 Test 

Progress Test 3 

Lekcja 63 

Środki językowe 

Nazwy programów telewizyjnych 

Nazwy godzin 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście  

Mówienie: opisywanie upodobań 

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich upodobań, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

1.5, 1.9, 2.5, 6.3, 6.5, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi informacjami na podstawie 
analizy formularza i sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem B 

 powtarza dialog za nagraniem A 

 uzupełnia luki w dialogu prawdziwymi informacjami na temat swoich 
upodobań związanych z programami telewizyjnymi i przeprowadza 
na tej podstawie rozmowę z kolegą/koleżanką C 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi spośród podanych wyrazami 
na podstawie wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

 pisze pytania do podanych zdań (MĆ) B 

Uczeń: 

 powtarza pytania za nagraniem, 
zachowując właściwą intonację A 

 

Unit 6 Test 

Progress Test 3 
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Lekcja 64 

Środki językowe 

Nazwy codziennych czynności 

Czas present simple 

Przysłówki częstotliwości 

Przyimki czasu 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

1.5, 5.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc 
zdania A 

 pisze zdania na temat zwyczajów chłopca pokazanego na obrazku 
na podstawie podanych wyrazów i przysłówków B 

 zakreśla właściwe przyimki czasu spośród podanych opcji w 
zdaniach na podstawie reguły gramatycznej A 

 pisze zdania na podstawie podanych wyrazów i przysłówków B 

 uzupełnia luki w zdaniach na podstawie informacji zawartych w 
tabeli (MĆ) B 

 pisze prawdziwe zdania na temat swoich codziennych czynności na 
podstawie podanych nazw tych czynności (MĆ) B 

 zakreśla właściwe przyimki czasu spośród podanych opcji (MĆ) B 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi przyimkami czasu zgodnie z 
kontekstem (MĆ) B 

 

Uczeń: 

 gra w grę językową, w której tworzy 
zdania z wybranych przez 
kolegę/koleżankę czasowników C 

 pisze prawdziwe zdania na temat swoich 
codziennych czynności C 

Unit 6 Test 

Progress Test 3 

Lekcja 65 

Środki językowe 

Nazwy codziennych czynności 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w tym języku 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 2.5, 3.4, 8.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu B 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi wyrazami wybranymi spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem w oparciu o 
przeczytany tekst B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego tekstu B 

 uzupełnia luki w nazwach codziennych czynności pokazanych na obrazkach brakującymi literami (MĆ) A 

 wskazuje i poprawia błędy w podanych zdaniach na podstawie przeczytanego tekstu (MĆ) B 

Unit 6 Test 

Progress Test 3 

Lekcja 66 

Środki językowe 

Nazwy codziennych czynności 

Czas present simple 

Przysłówki częstotliwości 

Przyimki czasu 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy czynności do właściwych obrazków i 
sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem A 

 opowiada o codziennych czynnościach, które wykonuje na 
podstawie podanych wyrażeń C 

 uzupełnia luki w treści listu e-mail na podstawie podanych w 
notatkach informacji B 

 pisze krótki tekst na temat ulubionego dnia tygodnia C 

 uzupełnia luki w tekście wysłuchanej piosenki B 

Uczeń: 

 śpiewa piosenkę w wersji karaoke C 

Unit 6 Test 

Progress Test 3 
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tekście 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach, opisywanie 
upodobań, stosowanie właściwego stylu 
wypowiedzi 

Reagowanie pisemne: przekazywanie i 
uzyskiwanie informacji i wyjaśnień, stosowanie 
zwrotów i form grzecznościowych 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji sformułowanych w tym języku 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 2.5, 4.2, 5.2, 5.5, 5.8, 7.3, 7.14, 8.2, 10, 13, 
14 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego 
tekstu (MĆ) B 

 dopasowuje podane pytania do właściwych odpowiedzi na 
podstawie wysłuchanego tekstu (MĆ) B 

 pisze odpowiedź na przeczytany list, opisując swój typowy dzień 
(MĆ) C 

 

Lekcja 67 

Środki językowe 

Słownictwo związane ze szkołą 

Nazwy przedmiotów szkolnych 

Nazwy ubrań 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Inne: współdziałanie w grupie, korzystanie ze 
źródeł informacji w języku obcym, również za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, stosowanie 
strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, posiadanie 
podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach krajów obcojęzycznych, posiadanie 
świadomości związku pomiędzy kulturą własną i 
obcą 

1.3, 2.5, 3.4, 9.1, 9.2, 10, 11, 12, 13, 14 

Uczeń: 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego 
tekstu B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
tekstu B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie przeczytanego tekstu (MĆ) B 

 

Uczeń: 

 wykonuje pracę projektową na temat 
idealnej szkoły według podanych 
wskazówek C 

Unit 6 Test 

Progress Test 3 

Lekcja 68 

Środki językowe 

Nazwy codziennych czynności 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w podanych nazwach czynności właściwymi 
czasownikami A 

Uczeń: 

 zaznacza właściwe dla siebie opcje, 
dokonując samooceny własnych 

Unit 6 Test 

Progress Test 3 
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Nazwy ubrań 

Nazwy mebli i elementów wyposażenia 

Czas present simple 

Przysłówki częstotliwości 

Przyimki czasu 

Konstrukcja There is/There are 

Some i any 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, dokonywanie samooceny 

1.5, 6.3, 10, 13, 14 

 rozszyfrowuje nazwy ubrań z podanych liter A 

 zaznacza właściwe nazwy pokazanych na obrazkach przedmiotów i 
zwierząt spośród podanych opcji A 

 zakreśla właściwe czasowniki w zdaniach spośród podanych opcji 
zgodnie z kontekstem B 

 uszeregowuje podane przysłówki w odpowiedniej kolejności A 

 uzupełnia luki w określeniach czasu odpowiednimi przyimkami A 

 dopasowuje podane polecenia do właściwych reakcji spośród 
podanych możliwości B 

 dopasowuje podane czasowniki do właściwych wyrazów, tworząc 
nazwy codziennych czynności (MĆ) A 

 uzupełnia brakujące litery w wyrażeniach i dopasowuje je do 
podanych czasowników, tworząc nazwy codziennych czynności 
(MĆ) A 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii w tabeli 
(MĆ) A 

 przekształca podane zdania za pomocą właściwych przysłówków 
częstotliwości (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasie present simple (MĆ) B 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi spośród podanych wyrazami 
(MĆ) B 

 

postępów B 

 

Lekcja 69 

Środki językowe 

Nazwy państw 

Nazwy codziennych czynności 

Godziny 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, 
znajdywanie określonych informacji w tekście 

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku 
obcym informacji zawartych w materiałach 
wizualnych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 2.5, 3.1, 3.4, 8.1, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 słucha i czyta historyjkę obrazkową A 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
i wysłuchanego tekstu B 

 dopasowuje rozszyfrowane nazwy państw do właściwych kategorii 
na podstawie analizy mapy A 

 tworzy wyrazy z podanych fragmentów na podstawie dialogu A 

 wskazuje właściwe odpowiedzi na pytania spośród podanych opcji 
na podstawie przeczytanego tekstu B 

Uczeń: 

 odgrywa historyjkę z podziałem na role C 

 odszyfrowuje nazwy państw pokazanych 
na mapie i zapisuje ich nazwy A 

Unit 6 Test 

Progress Test 3 
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Lekcja 70 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 6 – Unit 6 Test. 
Progress Test 3. 

UNIT 7 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 
WG NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 
WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

ZADANIA 
SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 71 

Środki językowe 

Czasownik modalny can 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 2.5, 3.4, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na 
podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki B 

 uzupełnia luki w dialogach z historyjki odpowiednimi formami 
czasownika can B 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i 
powtarza dialogi za nagraniem A 

 zakreśla właściwe dla siebie odpowiedzi na podane pytania o 
umiejętności B 

 pyta i odpowiada na pytania o umiejętności C 

 uzupełnia luki w dialogach z historyjki odpowiednimi wyrazami (MĆ) 
B 

Uczeń: 

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie 
przeczytanej i wysłuchanej historyjki B 

 odgrywa historyjkę z podziałem na role C 

Unit 7 Test 

Progress Test 4 

Lekcja 72 

Środki językowe 

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym 
czasie 

Czas present simple 

Przysłówki częstotliwości 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 2.5, 4.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy czynności wykonywanych w wolnym 
czasie do właściwych obrazków i sprawdza poprawność 
wykonanego zadania z nagraniem A 

 tworzy zdania na temat form spędzania wolnego czasu osoby, 
której przedmioty pokazano na obrazku C 

 dopasowuje usłyszane w nagraniu dialogi do właściwych spośród 
pokazanych obrazków B 

 dopasowuje podane nazwy czynności do właściwych rubryk w tabeli 
i czasowników (MĆ) A 

Uczeń: 

 opowiada o swoim czasie wolnym i o tym, 
w jaki sposób go spędza C 

 

Unit 7 Test 

Progress Test 4 



Team Up Plus dla klasy IV: plan wynikowy Oxford University Press Strona 33 
 

Lekcja 73 

Środki językowe 

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym 
czasie 

Czasownik modalny can 

Określenia stopnia umiejętności 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 2.5, 5.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach opisujących umiejętności osób 
pokazanych na obrazkach odpowiednią formą czasownika can na 
podstawie reguły gramatycznej B 

 pisze zdania na temat swoich umiejętności C 

 powtarza zdania za nagraniem A 

 zakreśla właściwe formy czasownika can w usłyszanych w nagraniu 
zdaniach spośród podanych opcji A 

 pisze zdania na podstawie podanych informacji i reguły 
gramatycznej B 

 tworzy zdania z podanych wyrazów (MĆ) B 

 uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc 
zdania (MĆ) 

 

Uczeń: 

 gra w grę pamięciową, w której tworzy 
łańcuszek zdań opisujących umiejętności 
C 

 pisze zdania na temat umiejętności 
różnych osób C 

Unit 7 Test 

Progress Test 4 

Lekcja 74 

Środki językowe 

Czasownik modalny can 

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym 
czasie 

Godziny 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach  

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, wyrażanie upodobań, 
proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie 
propozycji, zachęcanie 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 2.5, 4.2, 6.3, 6.5, 6.8, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego nagrania B 

 powtarza zadania za nagraniem A 

 tworzy i przeprowadza dialogi, w których sugeruje wspólne 
spędzenie czasu i proponuje różne formy spędzenia czasu na 
podstawie podanych wyrażeń C 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi spośród podanych wyrazów i 
wyrażeń na podstawie wysłuchanego dialogu (MĆ) B 

 dopasowuje właściwe reakcje do opisanych w języku polskim 
sytuacji spośród podanych opcji (MĆ) B 

Uczeń: 

 powtarza zdania za nagraniem, 
zachowując właściwą wymowę i intonację 
A 

 

Unit 7 Test 

Progress Test 4 
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Lekcja 75 

Środki językowe 

Czasownik modalny can: pytania i krótkie 
odpowiedzi 

Tryb rozkazujący 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Słuchanie: reagowanie na polecenia, 
znajdywanie określonych informacji w tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 2.1, 2.5, 4.2, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią formą czasownika can na 
podstawie reguły gramatycznej B 

 układa pytania i pisze krótkie odpowiedzi na podstawie obrazka i 
tabeli z danymi B 

 uzupełnia luki w poleceniach odpowiednimi formami podanych 
czasowników w trybie rozkazującym na podstawie podanej reguły 
gramatycznej B 

 uzupełnia luki w tekście wysłuchanej piosenki B 

 podaje właściwe imiona osób na podstawie przeczytanych dialogów 
i podanych informacji (MĆ) 

 uzupełnia luki w dialogach odpowiednią formą czasownika can 
zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

 uzupełnia luki w dialogach odpowiednią formą czasownika can oraz 
właściwymi formami podanych czasowników na podstawie 
obrazków (MĆ) B 

 uzupełnia luki w poleceniach odpowiednimi formami czasowników w 
trybie rozkazującym (MĆ) B 

Uczeń: 

 gra w grę Prove it!, w której pyta i 
odpowiada na pytania o podane 
umiejętności C 

 pisze trzy pytania dotyczące umiejętności, 
pyta i odpowiada na takie pytania C 

Unit 7 Test 

Progress Test 4 

Lekcja 76 

Środki językowe 

Przymiotniki  

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 2.5, 3.4, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 zakreśla właściwe przymiotniki spośród podanych opcji na podstawie obrazków i sprawdza poprawność wykonanego 
zadania z nagraniem B 

 podaje właściwe imiona opisanych w przeczytanym tekście bohaterów B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu i poprawia błędy w zdaniach fałszywych B 

 uzupełnia brakujące litery w przymiotnikach (MĆ) A 

 uzupełnia luki w zdaniu podając wiek wskazanych osób na podstawie przeczytanego tekstu (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi imionami osób na podstawie przeczytanego tekstu (MĆ) B 

Unit 7 Test 

Progress Test 4 

Lekcja 77 

Środki językowe 

Czasownik modalny can 

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym 
czasie 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, 

Uczeń: 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego 
tekstu B 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego tekstu B 

 uzupełnia luki w tabeli informacjami na temat swoich umiejętności B 

 pyta i odpowiada na pytania o umiejętności i uzupełnia luki w tabeli 
odpowiedziami kolegi/koleżanki C 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi wyrazami wybranymi spośród 
podanych opcji na podstawie informacji zawartych w tabeli B 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na 

Uczeń: 

 pisze krótki na temat tego co potrafi i co 
robi w wolnym czasie C 

Unit 7 Test 

Progress Test 4 
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doświadczeniach i wydarzeniach 

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, 
znajdywanie określonych informacji w tekście 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach, stosowanie 
właściwego stylu wypowiedzi 

Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji 
i wyjaśnień, wyrażanie swoich upodobań, 
stosowanie zwrotów i form grzecznościowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 2.2, 2.5, 4.2, 5.2, 5.8, 6.3, 7.3, 7.5, 7.14, 10, 
13, 14 

podstawie wysłuchanej rozmowy (MĆ) B 

 dopasowuje podane zdania do właściwych osób na podstawie 
wysłuchanej rozmowy (MĆ) B 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi wyrazami na podstawie 
informacji zawartych w tabeli (MĆ) B 

 pisze list e-mail na temat tego, co umie robić on/ona i inna osoba i 
opisuje spędzany wspólnie czas wolny (MĆ) C 

 

Lekcja 78 

Środki językowe 

Nazwy programów telewizyjnych 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach, opisywanie 
upodobań 

Inne: współdziałanie w grupie, korzystanie ze 
źródeł informacji w języku obcym, również za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, stosowanie 
strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, posiadanie 
podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach krajów obcojęzycznych, posiadanie 
świadomości związku pomiędzy kulturą własną i 
obcą 

1.5, 1.9, 2.5, 3.4, 5.2, 9.1, 9.2, 10, 11, 12, 13, 14 

Uczeń: 

 wskazuje fałszywe zdanie spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego i przeczytanego tekstu B 

 zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi na pytania spośród podanych opcji 
na podstawie przeczytanego tekstu (MĆ) B 

 

Uczeń: 

 wykonuje pracę projektową na temat 
ulubionych programów telewizyjnych 
według podanych wskazówek C 

Unit 7 Test 

Progress Test 4 
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Lekcja 79 

Środki językowe 

Czasownik modalny can 

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym 
czasie 

Czas present simple 

Tryb rozkazujący 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, dokonywanie samooceny 

1.5, 4.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 poprawia błędy w zdaniach B 

 uzupełnia luki w zdaniach brakującymi literami i tłumaczy powstałe 
w ten sposób wyrazy na język polski A 

 uzupełnia luki w przymiotnikach brakującymi literami i podaje ich 
antonimy A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika can B 

 pisze pytania na podstawie podanych wyrazów i dopasowuje je do 
właściwych odpowiedzi B 

 wskazuje właściwe reakcje na podane wypowiedzi spośród 
podanych opcji B 

 uzupełnia luki w podanych nazwach czynności właściwymi 
czasownikami (MĆ) A 

 uzupełnia luki w przymiotnikach brakującymi literami i dopasowuje 
je do ich antonimów (MĆ) A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika can 
na podstawie informacji zawartych w tabeli (MĆ) B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasowników w 
trybie rozkazującym (MĆ) B 

 dopasowuje podane wyrazy i wyrażenia do odpowiednich luk w 
dialogu (MĆ) B 

 uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi zdaniami na podstawie 
wskazówek i podanych odpowiedzi (MĆ) C 

Uczeń: 

 zaznacza właściwe dla siebie opcje, 
dokonując samooceny własnych 
postępów B 

 

Unit 7 Test 

Progress Test 4 

Lekcja 80 

Środki językowe 

Nazwy czynności wykonywanych w wolnym 
czasie 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 2.2, 2.5, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje właściwe reakcje do opisanych w języku polskim 
sytuacji B 

 dopasowuje podane reakcje do usłyszanych w nagraniu wypowiedzi 
B 

 dopasowuje zdania o podobnym znaczeniu do siebie B 

Uczeń: 

 podaje rodzaj wymaganych reakcji na 
opisane sytuacje B 

Unit 7 Test 

Progress Test 4 

Lekcja 81 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 7 – Unit 7 Test. 

UNIT 8 
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ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 
WG NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 
WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

ZADANIA 
SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 82 

Środki językowe 

Nazwy dyscyplin sportowych 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście, rozpoznawanie związków pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.10, 2.5, 3.4, 3.5, 6.3, 10, 13 14 

Uczeń: 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki B 

 zakreśla właściwe imiona osób w zdaniach spośród podanych opcji 
na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki B 

 dopasowuje podane pytania do odpowiednich luk w dialogach z 
historyjki B 

 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i 
powtarza kwestie dialogów za nagraniem A 

 zaznacza prawdziwe dla siebie opcje odpowiedzi na podane 
pytania B 

 pyta i odpowiada na podane pytania o uprawiane sporty C 

 odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego dialogu (MĆ) B 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi pytaniami zgodnie z 
kontekstem (MĆ) C 

 dopasowuje właściwe fragmenty zdań do siebie (MĆ) B 

Uczeń: 

 odgrywa historyjkę z podziałem na role C 

Unit 8 Test 

Progress Test 4 

Lekcja 83 

Środki językowe 

Nazwy dyscyplin sportowych 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach  

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.10, 2.5, 4.2, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy dyscyplin sportowych do odpowiednich 
obrazków i sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem A 

 dopasowuje podane nazwy dyscyplin sportowych do właściwych 
czasowników A 

 opowiada o uprawianych i nieuprawianych przez siebie 
dyscyplinach sportowych C 

 uzupełnia luki w tekście wysłuchanej piosenki odpowiednimi 
nazwami dyscyplin sportowych B 

 zakreśla właściwe czasowniki w wyrażeniach spośród podanych 
opcji zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

Uczeń: 

 śpiewa piosenkę w wersji karaoke C 

 rozwiązuje krzyżówkę z nazwami 
dyscyplin sportowych (MĆ) 

Unit 8 Test 

Progress Test 4 

Lekcja 84 

Środki językowe 

Nazwy dyscyplin sportowych 

Czas present simple: przeczenia, pytania i krótkie 
odpowiedzi 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi spośród podanych 
czasowników posiłkowych w czasie present simple na podstawie 
reguły gramatycznej B 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi formami czasowników 
wybranymi spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem B 

Uczeń: 

 pisze krótki dialog, w którym pyta o 
codzienne czynności i uprawiane sporty C 

Unit 8 Test 

Progress Test 4 
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programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Mówienie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach  

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.10, 4.2, 6.3, 10, 13, 14 

 uzupełnia luki w pytaniach i krótkich odpowiedziach odpowiednimi 
formami czasowników na podstawie reguły gramatycznej B 

 pisze pytania i odpowiedzi na podstawie podanych wyrazów i 
obrazków B 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami przeczącymi 
podanych czasowników (MĆ) B 

 uzupełnia luki w tekście na podstawie informacji zawartych w tabeli 
(MĆ) B 

 pisze pytania i pisze krótkie odpowiedzi na podstawie podanych 
wyrazów i przeczytanego tekstu (MĆ) B 

Lekcja 85 

Środki językowe 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich upodobań, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Mówienie: opisywanie upodobań 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 2.5, 4.5, 6.3, 6.5, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi informacjami na podstawie 
informacji zawartych w tabeli i sprawdza poprawność wykonanego 
zadania z nagraniem B 

 powtarza zdania za nagraniem A 

 pyta i odpowiada na pytania o upodobania związane z podanymi 
tematami C 

 uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi spośród podanych wyrazów 
na podstawie wysłuchanego dialogu (MĆ) B 

 dopasowuje podane zdania do odpowiednich rubryk w tabeli (MĆ) 
B 

Uczeń: 

 powtarza pytania i odpowiedzi za 
nagraniem, zachowując właściwą 
wymowę i intonację A 

 pisze prawdziwe odpowiedzi na podane 
pytania zgodnie z własnymi 
upodobaniami (MĆ) 

Unit 8 Test 

Progress Test 4 

Lekcja 86 

Środki językowe 

Czas present simple: zaimki pytajne w pytaniach 
szczegółowych 

Zaimki w funkcji dopełnienia 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 1.10, 5.2, 6.3, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 pisze pytania i odpowiedzi na temat dnia dziewczynki pokazanej na 
ilustracji na podstawie podanych informacji i reguły gramatycznej B 

 pisze pytania o wykonywania podanych czynności i prawdziwe 
odpowiedzi na podstawie reguły gramatycznej B 

 uzupełnia luki w zdaniach właściwymi zaimkami na podstawie 
podanej reguły gramatycznej B 

 zakreśla właściwe zaimki w zdaniach spośród podanych opcji (MĆ) 
B 

 zapisuje prawdziwe odpowiedzi na podane pytania dotyczące 
częstotliwości wykonywania różnych czynności (MĆ) C 

 podaje właściwe zaimki w funkcji dopełnienia na podstawie 
podanych zaimków osobowych (MĆ) A 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi zaimkami zgodnie z 
kontekstem (MĆ) B 

Uczeń: 

 gra w grę, w której tworzy jak najwięcej 
pytań z podanymi czasownikami C 

 zapisuje pytania skierowane do swojego 
ulubionego sportowca C 

Unit 8 Test 

Progress Test 4 
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Lekcja 87 

Środki językowe 

Nazwy sprzętów sportowych 

Czas present simple 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
wypowiedzi 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, 
znajdywanie określonych informacji w tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej 

1.5, 1.10, 2.5, 3.1, 3.4, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 dopasowuje podane nazwy sprzętów sportowych do właściwych 
obrazków i sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem A 

 wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na 
podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu B 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 
tekstu B 

 podpisuje obrazki przedstawiające różne sprzęty sportowe 
właściwymi nazwami (MĆ) A 

Uczeń: 

 poprawia błędy w zdaniach na podstawie 
przeczytanego tekstu (MĆ) B 

Unit 8 Test 

Progress Test 4 

Lekcja 88 

Środki językowe 

Czas present simple 

Nazwy dyscyplin sportowych 

Nazwy czynności wykonywanych w czasie 
wolnym 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich upodobań, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach, opisywanie 
upodobań 

Inne: współdziałanie w grupie, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, 
stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

1.5, 1.10, 2.5, 5.2, 5.5, 6.3, 6.5, 10, 13, 14 

Uczeń: 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie wysłuchanego nagrania B 

 pyta i odpowiada na pytania związane z upodobaniami i sportem na 
podstawie podanych wskazówek C 

 uzupełnia luki w tekście informacjami na temat upodobań i 
uprawionych sportów przez kolegę/koleżankę na podstawie 
przeprowadzonej wcześniej rozmowy B 

 pisze krótki tekst na temat ulubionego dnia tygodnia w szkole i 
ulubionych sportach C 

 wskazuje zdanie prawdziwe lub fałszywe na podstawie 
wysłuchanego nagrania (MĆ) B 

 uzupełnia luki w tekście na podstawie podanych w formularzu 
informacji (MĆ) B 

Uczeń: 

 pisze tekst na temat kolegi/koleżanki i 
jego/jej upodobań i zwyczajów 
związanych z dniem tygodnia w szkole, 
sportem i formami spędzania czasu 
wolnego (MĆ) C 

Unit 8 Test 

Progress Test 4 

Lekcja 89 

Środki językowe 

Czas present simple 

Nazwy dyscyplin sportowych 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Uczeń: 

 zaznacza właściwe spośród podanych nazwy dyscyplin sportowych 
na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu B 

 wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie przeczytanego tekstu B 

 odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu (MĆ) B 

Uczeń: 

 wykonuje pracę projektową na temat 
ulubionych dyscyplin sportowych według 
podanych wskazówek C 

 

Unit 8 Test 

Progress Test 4 
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Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, 
opisywanie upodobań 

Inne: współdziałanie w grupie, korzystanie ze 
źródeł informacji w języku obcym, również za 
pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, stosowanie 
strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, posiadanie 
podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i 
kulturach krajów obcojęzycznych, posiadanie 
świadomości związku pomiędzy kulturą własną i 
obcą 

1.10, 2.5, 3.4, 5.1, 5.5, 9.1, 9.2, 10, 11, 12, 13, 14 

Lekcja 90 

Środki językowe 

Czas present simple 

Zaimki w funkcji dopełnienia 

Zaimki pytajne 

Nazwy dyscyplin sportowych 

Nazwy sprzętów sportowych 

Nazwy czynności wykonywanych w czasie 
wolnym 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, dokonywanie samooceny 

1.5, 1.10, 2.5, 3.4, 10, 13, 14 

 

Uczeń: 

 uzupełnia brakujące litery w nazwach dyscyplin sportowych i podaje 
hasło powstałe z tych liter A 

 podaje nazwy sprzętów sportowych pokazanych na obrazkach A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
czasownikach w czasie present simple B 

 pisze pytania w czasie present simple na podstawie podanych 
wyrazów i wyrażeń B 

 pisze krótkie odpowiedzi na ułożone wcześniej pytania B 

 przekształca podane zdania z zastosowaniem zaimków w funkcji 
dopełnienia B 

 wskazuje właściwe reakcje na pytania spośród podanych opcji B 

 wyszukuje nazwy dyscyplin sportowych w wężu wyrazowym i 
dopasowuje je do odpowiednich luk w tabeli (MĆ) A 

 uzupełnia luki w zdaniach podanymi nazwami sprzętów (MĆ) A 

 uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi zaimkami pytajnymi 
zgodnie z kontekstem (MĆ) B 

 zastępuje wskazane wyrazy w zdaniach właściwymi zaimkami (MĆ) 
B 

 uzupełnia luki w dialogu właściwymi wyrazami zgodnie z 
kontekstem (MĆ) B 

 

Uczeń: 

 zaznacza właściwe dla siebie opcje, 
dokonując samooceny własnych 
postępów B 

 

Unit 8 Test 

Progress Test 4 
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Lekcja 91 

Środki językowe 

Nazwy mebli i elementów wyposażenia 

Nazwy kolorów 

Nazwy dyscyplin sportowych 

Nazwy sprzętów sportowych 

Czasownik modalny can 

Czas present simple 

Wyrażenie There is/There are 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w 
tekście 

Mówienie: opisywanie miejsc, przedmiotów, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
opisywanie upodobań,  

Pisanie: opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach, stosowanie 
właściwego stylu wypowiedzi 

Reagowanie pisemne: przekazywanie i 
uzyskiwanie informacji i wyjaśnień, stosowanie 
zwrotów i form grzecznościowych 

Inne: wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej 

1.2, 1.10, 2.5, 3.4, 4.5, 4.6, 5.2, 5.8, 7.3, 7.14, 10, 
13, 14 

Uczeń: 

 słucha i czyta historyjkę obrazkową A 

 odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej i przeczytanej 
historyjki obrazkowej B 

 pyta i odpowiada na pytania o znajdujące się na obrazkach 
przedmioty i osoby B 

 opisuje i wypowiada swoją opinię na temat pokazanego obrazu 
przedstawiającego pokój C 

 dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich luk w przeczytanym 
tekście B 

 uzupełnia luki w tekście właściwymi wyrazami, wybranymi spośród 
podanych opcji B 

 pisze list e-mail, w którym opisuje, co robi każdego dnia C 

Uczeń: 

 odgrywa historyjkę z podziałem na role C 

 wyszukuje różnice pomiędzy dwoma 
obrazkami B 

 

Unit 8 Test 

Progress Test 4 

Lekcja 92 

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 8 – Unit 8 Test. 
Progress Test 4. 

 


