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Uczeń nie spełnia 
większości kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. nie 
opanował podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym stopniu 
trudności nawet z 
pomocą nauczyciela.  
Braki w wiadomościach i 
umiejętnościach są na 
tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu naukę 
na kolejnych etapach.  

Uczeń:  
• zna ograniczoną 
liczbę bardzo 
podstawowych słów i 
wyrażeń  
wprowadzonych przez 
nauczyciela;  
• popełnia liczne błędy 
w ich zapisie i 
wymowie;  
• zna proste, 
elementarne struktury 
gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela;  
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-  
-gramatyczne we 
wszystkich typach 
zadań.  

Uczeń:  
• zna część 
wprowadzonych słów i 
wyrażeń;  
• popełnia sporo 
błędów w ich zapisie i 
wymowie;  
• zna większość 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych;  
• popełnia sporo 
błędów leksykalno-  
-gramatycznych w 
trudniejszych 
zadaniach.  

Uczeń:  
• zna większość 
wprowadzonych słów i 
wyrażeń,  
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia;  
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne;  
• popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-  
-gramatyczne.  

Uczeń:  
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa i 
wyrażenia;  
• poprawnie je zapisuje i 
wymawia;  
• zna i stosuje wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne;  
• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-  
-gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić.  

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą i 
umiejętnościami 
wykraczającymi 
ponad te kryteria. 
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 Uczeń:  
• rozumie niektóre 
dłuższe wypowiedzi  
w standardowej 
odmianie języka;  
• z trudem nadąża za 
bardziej złożonymi 
wywodami w zakresie 
tematów zawartych w 
programie nauczania;  
• rozumie niektóre 
wiadomości telewizyjne;  
• rozumie ogólny sens 
filmów w standardowej 
odmianie języka;  
• rozumie krótkie wpisy 
na blogach;  
• ma problemy ze 
zrozumieniem 
artykułów i reportaży 
dotyczących problemów 
współczesnego świata;  
• rozwiązuje niektóre 
zadania na słuchanie;  
• w ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie.  

Uczeń:  
• częściowo rozumie 
dłuższe wypowiedzi  
w standardowej 
odmianie języka;  
• raczej nadąża za 
bardziej złożonymi 
wywodami w zakresie 
tematów zawartych w 
programie nauczania;  
• rozumie większość 
wiadomości 
telewizyjnych;  
• częściowo rozumie 
filmy w standardowej 
odmianie języka;  
• rozumie w części 
niektóre dłuższe 
artykuły i reportaże 
dotyczące problemów 
współczesnego świata;  
• częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie.  

Uczeń:  
• rozumie większość 
dłuższych wypowiedzi  
w standardowej 
odmianie języka;  
• nadąża za 
skomplikowany-mi 
wywodami w zakresie 
większości tematów 
zawartych w programie 
nauczania;  
• rozumie większość 
wiadomości 
telewizyjnych i niektóre 
programy o sprawach 
bieżących;  
• rozumie większość 
filmów w standardowej 
odmianie języka;  
• na ogół czyta ze 
zrozumieniem artykuły i 
reportaże dotyczące 
problemów 
współczesnego świata, 
w których piszący 
prezentują określone 
stanowiska i poglądy;  
• rozwiązuje poprawnie 
zadania na czytanie i 
słuchanie, na ogół 
potrafi krótko uzasadnić 
swoje odpowiedzi.  

Uczeń:  
• rozumie dłuższe 
wypowiedzi  
w standardowej 
odmianie języka;  
• nadąża nawet za 
skomplikowanymi 
wywodami w zakresie 
tematów zawartych w 
programie nauczania;  
• rozumie większość 
wiadomości 
telewizyjnych i 
programów o sprawach 
bieżących;  
• rozumie większość 
filmów w standardowej 
odmianie języka;  
• czyta ze 
zrozumieniem artykuły i 
reportaże dotyczące 
problemów 
współczesnego świata, 
w których piszący 
prezentują określone 
stanowiska i poglądy;  
• rozumie współczesną 
prozę literacką;  
• rozwiązuje poprawnie 
zadania na czytanie i 
słuchanie, potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
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 Uczeń:  
• łączy wyrażenia w 
bardzo prosty i niezbyt 
spójny i logiczny 
sposób, by opisywać 
przeżycia i zdarzenia, a 
także swoje marzenia, 
nadzieje i ambicje;  
• potrafi bardzo krótko 
objaśniać własne plany; 
• potrafi bardzo 
prostymi zdaniami 
przekazać ogólny sens 
książek czy filmów;  
• potrafi pisać bardzo 
proste i krótkie teksty 
na znane tematy np. 
SMS, życzenia, kartkę 
pocztową,  
e-mail i wpis na blogu;  
• dłuższe wypowiedzi 
pisemne są w dużym 
stopniu nielogiczne i 
niespójne;  
• stosuje niewielki 
zakres słownictwa  
i struktur;  
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-  
-gramatyczne, które 
mogą zakłócać 
komunikację.  

Uczeń:  
• potrafi łączyć 
wyrażenia w prosty i 
przeważnie  logiczny 
sposób, by opisywać 
przeżycia i zdarzenia, a 
także swoje marzenia, 
nadzieje i ambicje;  
• potrafi bardzo krótko 
uzasadniać i objaśniać 
własne poglądy i plany;  
• potrafi bardzo krótko 
relacjonować 
wydarzenia i 
opowiadać przebieg 
akcji książek czy 
filmów, opisując własne 
wrażenia;  
• potrafi pisać proste i 
krótkie teksty na znane 
tematy, np. notatkę, 
ogłoszenie,  
zaproszenie, życzenia, 
wiadomość, SMS, 
kartkę pocztową,  
e-mail, historyjkę, list  
prywatny, życiorys, CV, 
list motywacyjny, wpis 
na blogu;  
• popełnia sporo 
błędów leksykalno-  
-gramatycznych, które 
nie zakłócają jednak 
komunikacji;  
• nie zawsze stosuje 
styl wypowiedzi 
adekwatny do sytuacji.  

Uczeń:  
• potrafi łączyć 
wyrażenia w prosty, 
spójny i logiczny 
sposób, by opisywać 
przeżycia i zdarzenia, a 
także swoje marzenia, 
nadzieje i ambicje;  
• potrafi krótko 
uzasadniać i objaśniać 
własne poglądy i plany;  
• potrafi krótko 
relacjonować 
wydarzenia i opowiadać 
przebieg akcji książek 
czy filmów, opisując 
własne wrażenia;  
• potrafi pisać proste 
teksty na znane tematy 
np. notatkę, ogłoszenie,  
zaproszenie, życzenia, 
wiadomość, SMS, 
kartkę pocztową,  
e-mail, historyjkę, list  
prywatny, życiorys, CV, 
list motywacyjny, wpis 
na blogu;  
• potrafi posługując się 
schematem napisać 
rozprawkę, list formalny 
lub artykuł 
• popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-  
-gramatyczne, które nie 
zakłócają jednak 
komunikacji;  
• najczęściej stosuje 
formalny lub 
nieformalny styl 
wypowiedzi adekwatnie 
do sytuacji.  

Uczeń:  
• potrafi łączyć 
wyrażenia w, spójny i 
logiczny sposób, by 
opisywać przeżycia i 
zdarzenia, a także 
swoje marzenia, 
nadzieje i ambicje;  
• potrafi krótko 
uzasadniać i objaśniać 
własne poglądy i plany;  
• potrafi relacjonować 
wydarzenia i opowiadać 
przebieg akcji książek 
czy filmów, opisując 
własne reakcje i 
wrażenia;  
• potrafi pisać proste 
teksty na tematy znane 
lub związane ze swoimi 
zainteresowaniami, np. 
notatkę, ogłoszenie,  
zaproszenie, życzenia, 
wiadomość, SMS, 
kartkę pocztową,  
e-mail, historyjkę, list  
prywatny, życiorys, CV, 
list motywacyjny, wpis 
na blogu;  
• potrafi samodzielnie 
napisać list formalny, 
rozprawkę lub artykuł 
• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-  
-gramatyczne;  
• stosuje formalny lub 
nieformalny styl 
wypowiedzi adekwatnie 
do sytuacji. 
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 Uczeń:  
• z trudem radzi sobie w 
niektórych sytuacjach, 
w jakich można się 
znaleźć w czasie 
podróży po kraju lub 
regionie, gdzie mówi się 
danym językiem;  
• bez uprzedniego 
przygotowania potrafi 
włączać się do rozmów 
na nieliczne znane 
tematy prywatne lub 
dotyczące życia 
codziennego (np. 
rodziny, zainteresowań, 
pracy);  
• wypowiedź jest bardzo 
krótka – wyrazy lub 
równoważniki zdań;  
• sporadycznie reaguje 
w formie bardzo 
krótkiego, prostego 
tekstu pisanego (np. 
wiadomość, SMS,  
formularz,  
komentarz, wpis na 
czacie / forum);  
• dłuższe reakcje 
pisemne są w 
znacznym stopniu 
nielogiczne i niespójne;  
• popełnia liczne błędy 
fonetyczne, leksykalne i 
gramatyczne, które 
zakłócają komunikację;  
• nie dostosowuje stylu 
wypowiedzi do sytuacji 
oraz odbiorcy.  

Uczeń:  
• potrafi sobie radzić w 
części sytuacji, w 
których można się 
znaleźć w czasie 
podróży po kraju lub 
regionie, gdzie mówi 
się danym językiem;  
• bez uprzedniego 
przygotowania potrafi 
włączać się do rozmów 
na znane tematy 
prywatne lub dotyczące 
życia codziennego (np. 
rodziny, zainteresowań, 
pracy, podróżowania i 
wydarzeń bieżących);  
• wypowiedź jest krótka 
–równoważniki zdań 
lub zdania pojedyncze;  
• potrafi zareagować w 
formie bardzo krótkiego 
prostego tekstu 
pisanego (np. 
wiadomość, SMS,  
formularz,  
e-mail, komentarz, wpis 
na czacie / forum);  
• dłuższe reakcje 
pisemne nie zawsze są 
logiczne i spójne;  
• popełnia sporo 
błędów, ale nie 
zakłócają one 
komunikacji;  
• podejmuje próby 
dostosowania stylu 
wypowiedzi do sytuacji 
oraz odbiorcy.  

Uczeń:  
• potrafi sobie radzić w 
większości sytuacji, w 
których można się 
znaleźć w czasie 
podróży po kraju lub 
regionie, gdzie mówi się 
danym językiem;  
• potrafi – bez 
uprzedniego 
przygotowania –
włączać się do rozmów 
na większość znanych 
tematów prywatnych lub 
dotyczących życia 
codziennego (np. 
rodziny, zainteresowań, 
pracy, podróżowania i 
wydarzeń bieżących);  
• reaguje w formie 
prostego tekstu 
pisanego (np. 
wiadomość, SMS, list 
prywatny,  
formularz,  
e-mail, komentarz, wpis 
na czacie / forum);  
• wypowiedź jest w 
miarę spójna i logiczna;  
• popełnia nieliczne 
błędy, które jednak nie 
zakłócają komunikacji;  
• na ogół dostosowuje 
styl wypowiedzi do 
sytuacji oraz odbiorcy.  

Uczeń:  
• potrafi sobie radzić w 
większości sytuacji, w 
których można się 
znaleźć w czasie 
podróży po kraju lub 
regionie, gdzie mówi się 
danym językiem;  
• potrafi – bez 
uprzedniego 
przygotowania –
włączać się do rozmów 
na znane tematy 
prywatne lub dotyczące 
życia codziennego (np. 
rodziny, zainteresowań, 
pracy, podróżowania i 
wydarzeń bieżących);  
• spontanicznie reaguje 
w formie prostego 
tekstu pisanego (np. 
wiadomość, SMS, list 
prywatny,  
formularz,  
e-mail, komentarz, wpis 
na czacie / forum), a 
wypowiedzi są spójne i 
logiczne;  
• popełnia sporadyczne 
błędy, które jest w 
stanie samodzielnie 
skorygować;  
• dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji 
oraz odbiorcy. 
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 Uczeń:  
• w ograniczonym 
stopniu potrafi 
przekazać w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach  
wizualnych (np. 
wykresach, mapach, 
symbolach, 
piktogramach) lub 
audiowizualnych (np. 
filmach, reklamach);  
• potrafi przekazać w 
języku angielskim 
nieliczne proste 
informacje 
sformułowane w tym 
języku;  
• potrafi przekazać w 
języku angielskim treść 
nielicznych bardzo 
prostych informacji 
sformułowanych w 
języku polskim;  
• potrafi przekazać w 
języku polskim niektóre 
informacje  
sformułowane w języku 
angielskim;  
• w ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na 
transformacje i 
tłumaczenie 
fragmentów zdań.  

Uczeń:  
• częściowo poprawnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach  
wizualnych (np. 
wykresach, mapach, 
symbolach, 
piktogramach) lub 
audiowizualnych (np. 
filmach, reklamach);  
• potrafi przekazać w 
języku angielskim 
część informacji 
sformułowanych w tym 
języku;  
• potrafi krótko 
przekazać w języku 
angielskim część 
informacji 
sformułowanych w 
języku polskim;  
• potrafi przekazać w 
języku polskim dość 
liczne informacje  
sformułowane w języku 
angielskim;  
• potrafi przedstawić 
publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowany krótki, 
prosty materiał, np. 
prezentację - popełnia 
dość liczne błędy;  
• częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
transformacje i 
tłumaczenie 
fragmentów zdań.  

Uczeń:  
• poprawnie przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach  
wizualnych (np. 
wykresach, mapach, 
symbolach, 
piktogramach) lub 
audiowizualnych (np. 
filmach, reklamach);  
• potrafi przekazać w 
języku angielskim 
większość informacji 
sformułowanych w tym 
języku;  
• potrafi przekazać w 
języku angielskim 
większość informacji 
sformułowanych w 
języku polskim;  
• potrafi przekazać w 
języku polskim 
większość informacji 
sformułowanych w 
języku angielskim;  
• potrafi przedstawić 
publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowany dłuższy 
materiał, np. 
prezentację, film • 
popełnia nieliczne 
błędy;  
• rozwiązuje poprawnie 
większość zadań na 
transformacje i 
tłumaczenie 
fragmentów zdań.  

Uczeń:  
• potrafi przeprowadzić 
analizę materiałów  
wizualnych (np. 
wykresów, map, 
symboli, piktogramów) 
lub audiowizualnych 
(np. filmów, reklam) i 
przekazać w języku 
angielskim informacje w 
nich zawarte;  
• potrafi streścić i 
przekazać w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w tym 
języku;  
• potrafi streścić i 
przekazać w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim;  
• potrafi przekazać w 
języku polskim 
informacje  
sformułowane w języku 
angielskim;  
• potrafi przedstawić 
publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowany materiał, 
np. prezentację, film;  
• rozwiązuje poprawnie 
zadania na 
transformacje i 
tłumaczenie 
fragmentów zdań. 

 

 

Uczeń ma obowiązek: 
 



a. odrabiać zadanie domowe (brak zadania domowego jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji 
b. na lekcji mieć warsztat do pracy, określony przez nauczyciela na początku roku szkolnego, tzn. zeszyt przedmiotowy, 

podręcznik, ćwiczenia  
c. jeżeli uczeń nie korzysta z podręcznika nowego, ma obowiązek usunąć wszelkie notatki naniesione przez 

poprzedniego użytkownika (wymazać/usunąć korektorem), pozostawienie notatek poprzednika jest równoznaczne z 
brakiem warsztatu pracy 

d. pracować na lekcji 
 

 Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy pisemnej. Termin poprawy ustalany jest wspólnie z 
nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od oddania ocenionej pracy. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na pisanie poprawy 
pracy w ustalonym terminie, nie przysługuje mu prawo ponownego umówienia się na poprawę . 

 W przypadku nieobecności na pisemnej pracy kontrolnej (klasówce, sprawdzianie lub teście) uczeń ma obowiązek 
być przygotowanym z materiału objętego  pisemną  pracą kontrolną  po  przybyciu do szkoły. 

 Za korzystanie z niedozwolonych pomocy podczas pisemnej pracy kontrolnej uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. Nie przysługuje mu wówczas prawo do poprawy oceny niedostatecznej 

 
e. pisać każdą pracę kontrolną 
1) W przypadku absencji uczeń ma obowiązek nie później niż tydzień od daty jej przeprowadzenia (lub od daty 
powrotu ucznia do szkoły w przypadku dłuższej nieobecności ) ustalić z nauczycielem ponowny termin pisania 
pracy.  

2) Uczniowie, którzy nie dopełnią tego obowiązku otrzymują ocenę niedostateczną  

 

Suma punktów uzyskanych przez ucznia jest przeliczana na stopień szkolny według następujących kryteriów:  
 
* mniej niż 40% możliwych do uzyskania punktów - ocena: nd 
* od 40% do mniej niż 50% - ocena: dop 
* od 50% do mniej niż 65% - ocena: dst 
* od 65% do mniej niż 70% - ocena: + dst 
* od 70% do mniej niż 85% - ocena: db 
* od 85% do mniej niż 90% - ocena: + db 
* od 90% do mniej niż 100% - ocena: bdb 



* 100% - ocena: cel 

 

 

Oceny mają wagi 1, 2, 3. Nauczyciel informuje uczniów jaka waga oceny odpowiada poszczególnym formom 
sprawdzania wiedzy.  

 

Nauczyciel wystawia ocenę klasyfikacyjną uwzględniając  bieżące oceny oraz postęp edukacyjny ucznia.” 

 
Kartkówki ze słówek – 50% ocena dopuszczająca 
 
 
 
 
 

Kl. 2Tb  język zawodowy informatyk i teleinformatyk 
 
 
   Uczeń:  
 1.  posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;  
 2.  interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane 
powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka 
 3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności 
zawodowych;  
 4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się 
w środowisku pracy;  



 5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji  
 
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne: 
 
Środki dydaktyczne: 
 
Zajęcia mogą być prowadzone w sali lekcyjne wyposażonej w środki audiowizualne, Magnetofon, 
Słowniki techniczne. 
 
Zalecane metody dydaktyczne: 
Metoda projektów,  prezentacje, tłumaczenia fragmentów dokumentacji technicznej 
Formy organizacyjne: 
Zajęcia powinny być prowadzone w grupie.  
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów nauczania: 
Testy otwarte i wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią, odpowiedzi ustne. Referaty, 
projekty, prezentacje.  
 
Zagadnienia tematyczne: 

1. Zastosowania komputerów we współczesnym świecie  
2. Podstawowa terminologia związana z oprogramowaniem i urządzeniami komputerowymi 

(hardware i software)  
3. Podstawowe elementy systemu komputerowego  
4. Urządzenia wejścia i wyjścia  
5. Drukarki  



6. Magnetyczne nośniki pamięci/danych  
7. Optyczne nośniki danych  
8. Pamięć flash  
9. System operacyjny komputera  
10. Oprogramowanie użytkowe i narzędziowe  
11. Internet i poczta elektroniczna  
12. Systemy zabezpieczania i szyfrowania przesyłanych danych  
13. Grafika i projektowanie komputerowe  
14. Multimedia  
15. Poszukiwanie pracy w sektorze ICT  
16. Systemy komunikacyjne  
17. Sieci lokalne LAN, sieci rozległe WAN  
18. Konwergencja sieci teleinformatycznych  
19. Systemy bezprzewodowe  
20. Godziny do dyspozycji nauczyciela  

 
 
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności koniecznych do 
zrozumienia materiału z podstawy programowej, umożliwiającej świadome korzystanie z lekcji i 
wykonywanie prostych zadań. Nie udziela odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet 
przy jego pomocy. Z prac pisemnych uzyskuje oceny niedostateczne. Uczeń nie jest w stanie sprostać 
wymaganiom koniecznym. 



Ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który udziela odpowiedzi i rozwiązuje zadania o niewielki 
stopniu trudności (korzystając z pomocy nauczyciela). Umiejętności i wiadomości ucznia obejmują zakres 
wymagań koniecznych.  
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który zna i rozumie podstawowe wiadomości, rozumie angielski 
tekst, potrafi udzielić odpowiedzi na postawione pytanie (przy sporadycznej pomocy nauczyciela). 
Zagadnienia te nie wykraczają poza poziom wymagań podstawowych. 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który prawidłowo wykorzystuje poznane wiadomości w odpowiedziach 
ustnych i pisemnych. Potrafi samodzielnie operować językiem angielskim, wykazuje się prawidłowym 
użyciem języka angielskiego w prezentowaniu zagadnień z życia codziennego. Uczeń spełnia wymagania 
poziomu rozszerzonego. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania poziomu dopełniającego. Prawidłowo 
interpretuje poznane zagadnienia leksykalne i gramatyczne, potrafi samodzielnie udzielać odpowiedzi na 
postawione pytania. Opanowaną wiedzę umiejętnie stosuje w nowych sytuacjach. Sprawnie posługuje 
się językiem angielskim podczas odpowiedzi ustnych i w pracach pisemnych. Używanie języka 
angielskiego nie sprawia mu trudności. 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się opanowaniem wymagań na poziomie 
wykraczającym. Potrafi ciekawie, twórczo i obszernie prezentować sytuacje życia codziennego w języku 
angielskim. Uczestniczy w dodatkowych konkursach, olimpiadach języka angielskiego. 
 
 
 
 

  



Kl. 1Eb, 1Ec  zawodowy elektronika podst 
 

 Causes of product failure 
 Initial evaluation 
 External evaluation 
 Circuits 
 Signals 
 Capacitors 
 Crystals and resonators 
 Diodes 
 Fuses 
 Chips (intedratedcircuits) 
 Resistors 
 Potentiometers 
 Relays and switches 
 Transistors 
 Voltage regulators 
 Electronic in the home 
 Choosing a course 
 Component values 
 Batteries 
 Making a recording 
 Sound engineer 
 Remote control 
 Alarm systems 



 Radio 
 Transistor characteristics 
 Metal detector 
 Music centre 
 Audio recordingsystems 
 Cds 
 Graphs 
 Test and repairinstruments 
 High definitione television 
 Technician 
 Computers 
 Digital watch 
 Field engineer 
 Telecommunications 
 Cellphones 
 Data transmission 

 
 
 
 

 
Kl. 1Eb, 1Ec, 2Ea, 2Tb,2Ic,3Ib High Note 3 

 
Zagadnienia leksykalne: 



 
 

 Człowiek 
 Nauka i Technika 
 Zdrowie i sport 
 Podróżowanie 
 Szkoła 
 Praca 
 Media 
 Zakupy i usługi 
 Ochrona środowiska 
 Zagadnienia prawne 

 
Zagadnienia gramatyczne: 

 
 Present Simple i continuous 
 Present Perfect 
 Past Simple i continuous 
 Past Perfect 
 Used to i Gould 
 Modal and related verbs 
 Future forms 
 Conditionals 
 Reported speech 
 Passive 



 Speculating about the prezent and the past 

 
Formy pisemne: 

 
 Email 
 A blog post 
 A short story 
 A formal email 
 A for-and-against essay 
 A review 
 An opinion essay 
 An article 
 A formal letter 

 
Kl. 4Ed, 4Ib  Repetytorium Poziom rozszerzony 
 

Zagadnienia leksykalne: 
 

 Człowiek 
 Dom 
 Szkoła  
 Praca 
 Życie rodzinne i towarzyskie 
 Podróżowanie i turystyka 



 Żywiene 
 Zakupy i usługi 
 Kultura 
 Zdrowie i sport 
 Nauka i technika 
 Świat przyrody 
 Państwo i społeczeństwo 

 
Zagadnienia gramatyczne: 
 
 Czasy teraźniejsze 
 Czasy przeszłe 
 Czasy prezent Perfect 
 Czasy przyszłe 
 Czasowniki modalne 
 Rzeczowniki 
 Formy dzierżawcze 
 Przedimki 
 Przymiotniki 
 Strona bierna 
 Mowa zależna 
 Pytania pośrednie 
 Zdania przydawkowe i okolicznikowe 
 Zdania warunkowe 
 Konstrukcje I wish i if Orly 



 Wyrażenia emfatyczne 
 Składnia czasowników 
 Konstrukcja There is/there are 

 
Formy pisemne: 
 
 Blog 
 E-mail 
 List formalny 
 List nieformalny 
 Rozprawka 
 Artykuł 
 Opowiadanie 

 
Dodatkowe materiały gramatyczne, listeningi, speakingi 
 
 


