
 
Wymagania edukacyjne i zakres materiału – 2021/2022 Ewa Bonior 

Klasy 1Eb (grupa2), 2P (grupa 1), 3T1 (grupa 1), 4Id (grupa 2) 
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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 
skomplikowanymi 
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.” 

 
 
 

Zakres materiału z języka angielskiego dla klasy 1 Eb/2 - rok szkolny 2021/2022 (podręcznik: High Note 3, poziom 
intermediate- B1+) 

 
I. Gramatyka  
1. Czasy teraźniejsze (present simple, present continuous)  
2. Przedimki określone i nieokreślone 
3. Czasy perfect (present perfect simple, present perfect continuous)  
4. Konstrukcje czasownikowe 
5. Czasy przeszłe (past simple, past continuous, past perfect simple, wyrażenie used to i would) 
6. Czasowniki modalne  
7. Zdania podrzędne ograniczające oraz zdania podrzędne przydawkowe 
 
II. Leksyka  
1. Człowiek  
2. Nauka i technika  
3. Sport  
4. Zdrowie  
5. Podróżowanie i turystyka  
6. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych 
 



III. Umiejętności językowe  
1. Rozumienie ze słuchu na poziomie B1+ (dobieranie, test wielokrotnego wyboru, prawda/ fałsz).  
2. Rozumienie tekstów pisanych na poziomie B1+ (dobieranie, prawda/ fałsz, dobieranie fragmentów do luk ).  
3. Znajomość środków językowych na poziomie B1+ (wybór wielokrotny, dobieranie, zadanie z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, 
tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych).  
4. Tworzenie tekstu użytkowego na poziomie B1+ (list nieformalny- email, wpis na blogu, redagowanie opowiadania, list formalny)  
5. Wypowiedź ustna (rozmowa z odgrywaniem roli, opis ilustracji, wypowiedź na podstawie materiału stymulującego, odpowiedzi na 
pytania) 
 
 

Zakres materiału z języka angielskiego dla klasy 2P/1 - rok szkolny 2021/2022 (podręcznik: High Note 4, poziom upper-
intermediate- B2) 

 
Gramatyka 

 
1) Czasy przeszłe – powtórzenie.  
2) Inwersja stylistyczna. 
3) Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne. 
4) Czasowniki modalne 
5) Przedimki określone i nieokreślone 
6) Mowa zależna, czasowniki wprowadzające w mowie zależnej 
7) Strona bierna – wszystkie czasy gramatyczne 
8) Bezosobowe konstrukcje w stronie biernej. 

 
Leksyka 

1. Język prasowy / media 
2. Człowiek. 
3. Praca społeczna. 
4. Żywienie 
5. Dom 
6. Państwo i społeczeństwo 
7. Nauka i technika 



 
III. Umiejętności językowe  
1. Rozumienie ze słuchu na poziomie B2 (dobieranie, test wielokrotnego wyboru, prawda/ fałsz).  
2. Rozumienie tekstów pisanych na poziomie B2 (dobieranie, prawda/ fałsz, dobieranie fragmentów do luk ).  
3. Znajomość środków językowych na poziomie B2 (wybór wielokrotny, dobieranie, zadanie z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, 
tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych).  
4. Tworzenie tekstu użytkowego na poziomie B2 (opowiadanie, recenzja, artykuł, rozprawka za i przeciw)  
5. Wypowiedź ustna (rozmowa z odgrywaniem roli, opis ilustracji, wypowiedź na podstawie materiału stymulującego, odpowiedzi na 
pytania) 
 
 

 
 

Zakres materiału z języka angielskiego dla klasy 3T1/1 - rok szkolny 2021/2022 (podręcznik: Insight intermediate/ High Note 
4, poziom upper-intermediate  -B2) 

I. Gramatyka  
1. Zdania podrzędne ograniczające oraz zdania podrzędne przydawkowe. 
2. Czasy teraźniejsze i przeszłe Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past 
Perfect Simple  

3. Pytania typu Question tags i echo questions 
4. Wyrażanie przyszłości Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous 
5. Czasy narracyjne Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous, Future Continuous 

 
II. Leksyka  

1. Nauka i technika 
2. Kultura i sztuka 
3. Człowiek: Komunikacja międzyludzka, emocje – wyrażenia, idiomy, kolokacje. 
4. Świat przyrody: zagrożenia dla środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne, zagrożone gatunki 
5. Świat przyrody: opis warunków atmosferycznych. 

 
 



III. Umiejętności językowe  
1. Rozumienie ze słuchu na poziomie B2 (dobieranie, test wielokrotnego wyboru, prawda/ fałsz).  
2. Rozumienie tekstów pisanych na poziomie B2 (dobieranie, prawda/ fałsz, dobieranie fragmentów do luk ).  
3. Znajomość środków językowych na poziomie B2 (wybór wielokrotny, dobieranie, zadanie z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, 
tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych).  
4. Tworzenie tekstu użytkowego na poziomie B2 (rozprawka za i przeciw, list nieformalny- email, rozprawka wyrażająca opinię, 
opowiadanie) 
5. Wypowiedź ustna (rozmowa z odgrywaniem roli, opis ilustracji, wypowiedź na podstawie materiału stymulującego, odpowiedzi na 
pytania) 
 
 
 

Zakres materiału z języka angielskiego dla klasy 4Id/2 - rok szkolny 2021/2022 (podręcznik: High Note 4, poziom upper-
intermediate- B2+) 

 
Gramatyka 

 
1) Czasy przeszłe – powtórzenie.  
2) Inwersja stylistyczna. 
3) Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne. 
4) Czasowniki modalne 
5) Przedimki określone i nieokreślone 
6) Mowa zależna, czasowniki wprowadzające w mowie zależnej 
7) Strona bierna – wszystkie czasy gramatyczne 
8) Bezosobowe konstrukcje w stronie biernej. 
9) Okresy warunkowe (0.1.2.3 i mieszane) 
10) Czasowniki modalne w czasie przeszłym 

 
Leksyka 

Język prasowy / media 
Człowiek. 
Praca społeczna. 



Żywienie 
Dom 
Państwo i społeczeństwo 
Nauka i technika 
Kultura i sztuka 

 
 
Język angielski zawodowy:     Technik elektronik – klasa 1 Eb 
 
Materiał kształcenia (razem 30 godz.) 

Podstawowe terminy związane z elektrycznością 
Podstawowe pojęcia matematyczne 
Narzędzia stosowane w elektronice 
Elektryczne i elektroniczne mierniki analogowe, jednostki 
Montaż i demontaż urządzeń elektronicznych 
Obwody elektroniczne 
Sygnały elektroniczne 
Kondensatory 
Wzmacniacze 
Diody 
Bezpieczniki 
Układy scalone 
Oporniki 
Potencjometry 
Przekaźniki i przełączniki 
Tranzystory 
Źródła zasilania 
Dokumentacja techniczna urządzeń 
Input / output 
Radiatory 
Utylizacja odpadów elektronicznych 
Przetwarzanie sygnału  

 
 


