
JĘZYK ANGIELSKI

Wymagania edukacyjne

I. OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek:
a) być przygotowanym do lekcji (posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy) – 

nieprzygotowanie zgłaszane jest na początku lekcji – maksymalnie 2 razy w semestrze;
b) odrabiać regularnie zadanie domowe (brak zadania jest równoznaczny z nieprzygotowaniem);
c) napisać wszystkie prace kontrolne;
d) pracować na lekcji;
e) poprawić / uzupełnić ocenę z pracy kontrolnej w ciągu tygodnia od oddania sprawdzianu / powrotu  

do szkoły. 

II. ZASADY OCENIANIA

1. Ocenie podlegają:
a) prace kontrolne: sprawdziany, testy, kartkówki, wypracowania;
b) wypowiedzi ustne;
c) aktywność na lekcji;
d) zadanie domowe;
e) prezentacje i projekty (indywidualne i grupowe);
f) przygotowanie do lekcji;
g) praca na lekcji. 

2. Poszczególnym ocenom przypisywana jest waga w trzystopniowej skali:
- waga 3: prace kontrolne – sprawdziany, wypracowania, sukcesy w konkursach/olimpiadach;
- waga 2: prezentacje, krótkie testy, wypracowania pisane w domu, wypowiedzi ustne;
- waga 1: zadanie domowe, krótkie kartkówki ze słownictwa, aktywność na lekcji, przygotowanie  
               i praca na lekcji.

3. Kryteria bieżącego oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania:

Suma punktów uzyskanych przez ucznia jest przeliczana na stopień szkolny według 
następujących kryteriów: 

* mniej niż 40% możliwych do uzyskania punktów - ocena: niedostateczny (1) 
* od 40% do mniej niż 50% - ocena: dopuszczający (2)
* od 50% do mniej niż 65% - ocena: dostateczny (3)
* od 65% do mniej niż 70% - ocena: + dostateczny (3,5)
* od 70% do mniej niż 85% - ocena: dobry (4)
* od 85% do mniej niż 90% - ocena: + dobry (4,5)
* od 90% do mniej niż 100% - ocena: bardzo dobry (5)
* 100% - ocena: celujący (6)
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4. Zasady poprawy oceny niedostatecznej:

Ocena uzyskana w
wyniku poprawy

Minimalna ocena
liczona do średniej

2 2
3 +2 (2,5)

+3 3
4 3

+4 +3 (3,5)
5 +3 (3,5)
6 4

a) Jeżeli uczeń w wyniku ponownego pisania pracy otrzymał ocenę niedostateczną do średniej ważonej
liczona jest tylko ta ocena.

b) Uczeń,  który nie dopełni  obowiązku poprawy w terminie ustalonym przez nauczyciela,  otrzymuje
ocenę niedostateczną.  

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

III. KRYTERIA OCENIANIA

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 postawi one  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 niewielkim 
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. 
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IV. TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY
KLASYFIKACYJNEJ

1. Na co najmniej 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować
ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Uczeń lub jego w rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej.

3. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności 
wniosku, o którym mowa w punkcie 1. 

5. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków 
uczniowskich określonych ust. 7 § 38. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.

6. Nauczyciel może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności 
ucznia, korzystając ze stosowanych przez siebie form, w obszarach uznanych  

                  przez nauczyciela za konieczne. Tak ustalona ocena nie może być niższa od proponowanej  
                  wcześniej. 

7. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 
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V. ZAKRES MATERIAŁU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

1. Klasy 1 Ic (grupa 1.), 1 Id (grupa 1.), 1 Ec (grupa 1.) realizują program na poziomie rozszerzonym w 
oparciu o podręcznik Insight Upper-intermediate – poziom B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego (CEFR).

Szczegółowa wiedza językowa

Słownictwo 1. Człowiek – cechy osobowości, trudności i wyzwania w życiu, postawy wobec problemów, 
nawyki, wygląd zewnętrzny;

2. Szkoła – życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, 
3. Podróżowanie – wycieczki, zwiedzanie, informacja turystyczna;
4. Nauka i technika – odkrycia naukowe, wynalazki, środki przekazu i przetwarzania 

informacji;
5. Kultura – dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, udział w kulturze;
6. Świat przyrody – świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia środowiska;
7. Żywienie – artykuły spożywcze, diety;
8. Państwo i społeczeństwo – struktury państwa, urzędy, problemy i konflikty;
9. Elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego: kultura, literatura, historia, 

geografia, bieżące wydarzenia;
10. Dodatkowe elementy leksykalne: synonimy, antonimy, kolokacje rzeczowników i 

przyimków, czasowniki frazowe, słowotwórstwo (przedrostki, przyrostki), przyimki

Rozumienie
ze słuchu, 
rozumienie 
tekstu 
pisanego, 
mówienie

1. Rozumienie ze słuchu - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz;
2. Rozumienie tekstu pisanego - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, 

prawda/fałsz, uzupełnianie luk w tekście; 
3. Mówienie - rozmowa z odgrywaniem roli; opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania; 

wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania; 
prowadzenie dyskusji w parach / grupach

Gramatyka 1. Czasy: teraźniejsze, przeszłe i przyszłe (w czterech aspektach: simple, continuous, perfect  
i perfect continuous);

2. Przedimki określone i nieokreślone, określniki
3. Czasowniki modalne (w teraźniejszości i przeszłości)
4. Tryby warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi, trzeci i mieszane)
5. Strona bierna (we wszystkich czasach i aspektach)
6. Mowa zależna i niezależna (we wszystkich czasach i aspektach)
7. Zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące

Pisanie 1. Artykuł
2. Opis miejsca
3. Opowiadanie
4. List
5. Recenzja
6. Rozprawka typu „opinion essay”
7. Rozprawka typu „za i przeciw”

4



2. Klasa 1 Ea (grupa 1.) realizuje program na poziomie rozszerzonym w oparciu o podręcznik Matura  
Focus  4 – poziom B2/B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Szczegółowa wiedza językowa

Słownictwo 1. Szkoła – uczenie się i zapamiętywanie, życie szkoły;
2. Człowiek – osobowość, uczucie i emocje;
3. Życie rodzinne i towarzyskie – rodzina, spędzanie czasu wolnego, święta i uroczystości; 
4. Zakupy i usługi – sklepy, towary, środki płatnicze;
5. Praca – zawody, warunki pracy i zatrudnienia;
6. Nauka i technika – odkrycia, wynalazki, środki przekazu informacji;
7. Kultura – dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła;
8. Świat przyrody – krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska;
9. Elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego: kultura, literatura, historia, 

geografia, bieżące wydarzenia;
10. Dodatkowe elementy leksykalne: synonimy, antonimy, kolokacje, czasowniki frazowe, 

słowotwórstwo (przedrostki, przyrostki), przyimki

Rozumienie 
ze słuchu, 
rozumienie 
tekstu 
pisanego, 
mówienie

1. Rozumienie ze słuchu - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz;
2. Rozumienie tekstu pisanego - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, 

prawda/fałsz, uzupełnianie luk w tekście; 
3. Mówienie - rozmowa z odgrywaniem roli; opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania; 

wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania; 
prowadzenie dyskusji w parach / grupach

Gramatyka 1. Formy pisywania nawyków (w przeszłości i teraźniejszości)
2. Czasy przeszłe – Past Perfect simple i continuous
3. Doczepki pytaniowe
4. Mowa zależna i niezależna (we wszystkich czasach)
5. Tryby warunkowe
6. Strona bierna
7. Konstrukcje z czasownikiem wish

Pisanie 1. Wiadomość email
2. List formalny
3. Artykuł
4. Rozprawka typu „za i przeciw”
5. Rozprawka typu „opinion essay”
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3. Klasa 2 Eb (grupa 1.) realizuje program na poziomie podstawowym w oparciu o podręcznik My Matura 
Success – poziom A2/B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Szczegółowa wiedza językowa

Słownictwo 1. Praca – zawody, warunki pracy i zatrudnienia;
2. Życie rodzinne i towarzyskie – rodzina, życie codzienne, czas wolny, styl życia;
3. Kultura – dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła;
4. Państwo i społeczeństwa – przestępczość, problemy i konflikty;
5. Sport – dyscypliny sportu, sprzęt sportowy;
6. Zdrowie – zdrowy styl życia, choroby, objawy i leczenie;
7. Elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego: kultura, geografia, bieżące 

wydarzenia;
8. Dodatkowe elementy leksykalne: synonimy, antonimy, kolokacje, czasowniki frazowe, 

słowotwórstwo (przedrostki, przyrostki), przyimki

Rozumienie 
ze słuchu, 
rozumienie 
tekstu 
pisanego, 
mówienie

1. Rozumienie ze słuchu - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz;
2. Rozumienie tekstu pisanego - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, 

prawda/fałsz, uzupełnianie luk w tekście; 
3. Mówienie - rozmowa z odgrywaniem roli; opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania; 

wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania; 
prowadzenie dyskusji w parach / grupach

Gramatyka 1. Składnia czasowników (to-infinitive, gerund, bare infinitive)
2. Czas Present Perfect
3. Strona bierna
4. Czas zaprzeszły – Past Perfect
5. Mowa zależna i niezależna
6. Czasowniki modalne
7. Drugi tryb warunkowy

Pisanie 1. Wiadomość email
2. List formalny
3. Artykuł
4. Wpis na bloga / forum
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4. Klasa 3 Ic (grupa 1.) realizuje program na poziomie rozszerzonym w oparciu o podręcznik Insight Upper-
intermediate – poziom B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Szczegółowa wiedza językowa

Słownictwo 1. Człowiek – cechy osobowości, trudności i wyzwania w życiu, postawy wobec problemów, 
nawyki, wygląd zewnętrzny;

2. Szkoła – życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, 
3. Podróżowanie – wycieczki, zwiedzanie, informacja turystyczna;
4. Nauka i technika – odkrycia naukowe, wynalazki, środki przekazu i przetwarzania 

informacji;
5. Kultura – dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, udział w kulturze;
6. Świat przyrody – świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia środowiska;
7. Żywienie – artykuły spożywcze, diety;
8. Państwo i społeczeństwo – struktury państwa, urzędy, problemy i konflikty;
9. Elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego: kultura, literatura, historia, 

geografia, bieżące wydarzenia;
10. Dodatkowe elementy leksykalne: synonimy, antonimy, kolokacje rzeczowników i 

przyimków, czasowniki frazowe, słowotwórstwo (przedrostki, przyrostki), przyimki

Rozumienie 
ze słuchu, 
rozumienie 
tekstu 
pisanego, 
mówienie

1. Rozumienie ze słuchu - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz;
2. Rozumienie tekstu pisanego - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, 

prawda/fałsz, uzupełnianie luk w tekście; 
3. Mówienie - rozmowa z odgrywaniem roli; opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania; 

wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania; 
prowadzenie dyskusji w parach / grupach

Gramatyka 1. Czasy: teraźniejsze, przeszłe i przyszłe (w czterech aspektach: simple, continuous, perfect  
i perfect continuous);

2. Przedimki określone i nieokreślone, określniki
3. Czasowniki modalne (w teraźniejszości i przeszłości)
4. Tryby warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi, trzeci i mieszane)
5. Strona bierna (we wszystkich czasach i aspektach)
6. Mowa zależna i niezależna (we wszystkich czasach i aspektach)
7. Zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące

Pisanie 1. Artykuł
2. Opis miejsca
3. Opowiadanie
4. List
5. Recenzja
6. Rozprawka typu „opinion essay”
7. Rozprawka typu „za i przeciw”
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5. Klasa 3 Ic (grupa 1.) – język zawodowy – technik informatyk

Warunki zaliczenia przedmiotu:
-  napisanie prac kontrolnych – testów ze słownictwa specjalistycznego;
- wykonanie prezentacji multimedialnej.

Materiał kształcenia
ilość

godzin

Zastosowania komputerów we współczesnym świecie 2

Podstawowa terminologia związana z oprogramowaniem i urządzeniami komputerowymi 
(hardware i software)

2

Podstawowe elementy systemu komputerowego 2

Urządzenia wejścia i wyjścia 2

Magnetyczne i optyczne nośniki pamięci/danych 2

Pamięć flash 1

System operacyjny komputera 2

Edytory tekstu 1

Arkusze kalkulacyjne i bazy danych 1

Internet i poczta elektroniczna 1

Systemy zabezpieczania i szyfrowania przesyłanych danych 2

Grafika i projektowanie komputerowe 1

Mała poligrafia komputerowa 1

Projektowanie i tworzenie stron internetowych 1

Języki komputerowe 1

Tworzenie programów  komputerowych 1

Sieci lokalne LAN, sieci rozległe WAN 1

Poszukiwanie pracy w sektorze ICT 1

Godziny do dyspozycji nauczyciela 5
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6. Klasa 4 Ta (grupa 1.) i 4 Eb realizują program na poziomie rozszerzonym w oparciu o podręczniki: My 
Matura Success Upper-intermediate i New Matura Success Upper-intermediate – poziom B2/C1 według 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Szczegółowa wiedza językowa

Słownictwo 1. Człowiek – cechy osobowości, trudności i wyzwania w życiu, postawy wobec problemów, 
nawyki, wygląd zewnętrzny;

2. Dom – opis domu, pomieszczeń, wyposażenia, wynajem, kupno, sprzedaż domu/mieszkania;
3. Szkoła – życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, oceny i wymagania;
4. Praca – zawody, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy;
5. Życie rodzinne i towarzyskie – rodzina, życie codziennie, czas wolny, styl życia, święta;
6. Podróżowanie i turystyka – wycieczki, zwiedzanie, informacja turystyczna;
7. Nauka i technika – odkrycia naukowe, wynalazki, środki przekazu i przetwarzania 

informacji;
8. Kultura – dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, udział w kulturze;
9. Sport – dyscypliny sportowe, sprzęt, sporty ekstremalne;
10. Zdrowie – zdrowy styl życia, schorzenia, ich przyczyny, objawy i leczenie, 

niepełnosprawność, uzależnienia;
11. Świat przyrody – świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia środowiska;
12. Żywienie – artykuły spożywcze, diety, przygotowanie potraw, posiłki;
13. Zakupy i usługi – sklepy, towary, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, 

ubezpieczenia, banki, reklamacje;
14. Państwo i społeczeństwo – struktury państwa, urzędy, problemy i konflikty;
15. Elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego: kultura, literatura, historia, 

geografia, bieżące wydarzenia;
16. Dodatkowe elementy leksykalne: synonimy, antonimy, kolokacje rzeczowników i 

przyimków, czasowniki frazowe, słowotwórstwo (przedrostki, przyrostki), przyimki

Rozumienie
ze słuchu, 
rozumienie 
tekstu 
pisanego, 
mówienie

1. Rozumienie ze słuchu - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz;
2. Rozumienie tekstu pisanego - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, 

prawda/fałsz, uzupełnianie luk w tekście; 
3. Mówienie - rozmowa z odgrywaniem roli; opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania; 

wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania; 
prowadzenie dyskusji w parach / grupach

Gramatyka 1. Czasy: teraźniejsze, przeszłe i przyszłe (w czterech aspektach: simple, continuous, perfect  
i perfect continuous);

2. Przedimki określone i nieokreślone, określniki
3. Czasowniki modalne (w teraźniejszości i przeszłości)
4. Tryby warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi, trzeci i mieszane)
5. Strona bierna (we wszystkich czasach i aspektach)
6. Mowa zależna i niezależna (we wszystkich czasach i aspektach)
7. Zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące

Pisanie 1. Artykuł
2. List w formie e-mail
3. List formalny
4. Recenzja
5. Rozprawka typu „opinion essay”
6. Rozprawka typu „za i przeciw”
7. Wpis na bloga / forum
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7. Klasa 4 Ta (grupa 2.) realizuje program na poziomie podstawowym w oparciu o podręcznik Longman, 
Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy – poziom B1/B2 według Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego (CEFR)

Szczegółowa wiedza językowa

Słownictwo 1. Człowiek – cechy osobowości, trudności i wyzwania w życiu, postawy wobec problemów, 
nawyki, wygląd zewnętrzny;

2. Dom – opis domu, pomieszczeń, wyposażenia, wynajem, kupno, sprzedaż domu/mieszkania;
3. Szkoła – życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, oceny i wymagania;
4. Praca – zawody, warunki pracy i zatrudnienia;
5. Życie rodzinne i towarzyskie – rodzina, życie codziennie, czas wolny, styl życia, święta;
6. Podróżowanie i turystyka – wycieczki, zwiedzanie, informacja turystyczna;
7. Nauka i technika – odkrycia naukowe, wynalazki, środki przekazu i przetwarzania 

informacji;
8. Kultura – dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, udział w kulturze;
9. Sport – dyscypliny sportowe, sprzęt, sporty ekstremalne;
10. Zdrowie – zdrowy styl życia, schorzenia, ich przyczyny, objawy i leczenie, 

niepełnosprawność, uzależnienia;
11. Świat przyrody – świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia środowiska;
12. Żywienie – artykuły spożywcze, diety, przygotowanie potraw, posiłki;
13. Zakupy i usługi – sklepy, towary, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, 

ubezpieczenia, banki, reklamacje;
14. Państwo i społeczeństwo – struktury państwa, problemy i konflikty;
15. Elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego: kultura, literatura, historia, 

geografia, bieżące wydarzenia;
16. Dodatkowe elementy leksykalne: synonimy, antonimy, kolokacje rzeczowników i 

przyimków, czasowniki frazowe, słowotwórstwo (przedrostki, przyrostki), przyimki

Rozumienie
ze słuchu, 
rozumienie 
tekstu 
pisanego, 
mówienie

1. Rozumienie ze słuchu - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz;
2. Rozumienie tekstu pisanego - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, 

prawda/fałsz, uzupełnianie luk w tekście; 
3. Mówienie - rozmowa z odgrywaniem roli; opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania; 

wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

Gramatyka 1. Czasy: teraźniejsze, przeszłe i przyszłe (w aspektach: simple, continuous, perfect);
2. Czasowniki statyczne i dynamiczne;
3. Konstrukcje used to, be going to, wish, there is/are
4. Czasowniki modalne
5. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
6. Przedimki kreślone / nieokreślone
7. Stopniowanie przymiotników
8. Przysłówki
9. Strona bierna
10. Mowa zależna 
11. Pytania pośrednie
12. Zdania przydawkowe
13. Tryby warunkowe (0, I, II)
14. Składnia czasowników (to-infinitive, gerund, bare infinitive)

Pisanie 1. Krótkie teksty użytkowe: pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, notatka, wiadomość
2. List w formie e-mail
3. List formalny i prywatny
4. Podanie o pracę
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