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                   Program napisany w oparciu o podręcznik English Class A1+ , wyd. Pearson,  
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Słownictwo i gramatyka Umiejętności językowe  
 
Słownictwo 
- znam znaczenie, poprawnie zapisuję i niekiedy 
stosuję wybrane słownictwo z zakresu:   
świat przyrody - elementy krajobrazu, 
zwierzęta i przymiotniki je opisujące 
 
Gramatyka 
-  stopień wyższy i najwyższy przymiotników 
- czas Present Simple do opisywania przyjaźni, 
do wyrażnaia opinii, do opisu miejsc 

 
- reaguję na polecenia, znajduję w wypowiedzi i 
tekście określone informacje 
- określam główną myśl wypowiedzi i tekstu 
- określam intencje nadawcy 
- opisuję swojego najlepszego przyjaciela 
- uzyskuję i przekazuję informacje oraz 
wyjaśnienia 
- opisuję i porównuję filmy lub książki 
- przekazuję w języku angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych oraz 
informacje sformułowane w języku angielskim, 
stosuję strategie komunikacyjne i posiadam 
świadomość językową 
- opisuję ludzi, przedmioty, miejsca 
- opisuję rysunek, sytuacje i ilustracje z 
wykorzystaniem słownictwa 
- stosuję właściwy styl wypowiedzi 
- rozpoczynam, prowadzę i kończę rozmowę, 
uzyskuję i przekazuję informacje, stosuję zwroty 
grzecznościowe 
 

Zagadnienia kulturowe: parki narodowe w Ameryce  

 

 
Zadanie 1 
Dopasuj zdania do przymiotników. 

0  She’s got a lot of friends. Everyone likes her. f     a funny 

1  She does a lot of exercise and she can lift heavy things.     b kind 

2  She doesn’t like it when people are sad. She’s always nice to everyone.  c intelligent 

3  She’s got great hair and a great face. People like looking at her.   d beautiful 

4  She tells good jokes.        e strong 

5  She’s got fantastic marks at school and she’s good at Maths and Science.   f friendly 

 

______ / 5 



Zadanie 2 
Uzupełnij zdania wyrazami w stopniu wyższym lub najwyższym. 

1 Alan is ____________________ (friendly) than Bob. 

2  English is ____________________ (easy) foreign language. 

3  Are dogs ____________________ (good) pets than cats? 

4  I think football is ____________________ (exciting) sport. 

5  Warm weather is ____________________ (nice) than cold weather! 

6 Mount Everest is ____________________ (high) mountain in the world. 

7  Spain is ____________________ (hot) than Poland. 

8  Are tigers ____________________ (dangerous) than lions? 

9  Dogs are ____________________ (intelligent) animals. 

10  Tokyo is ____________________  (big) city in Japan.  

______ / 10 

Zadanie 3 

Przeczytaj definicje i uzupełnij słowa. 

0  It is thousands of metres high. People sometimes climb it. mountain 

1  It is big. There are thousands of houses and a lot of people live there. c_____________ 

2  It has got thousands of trees. f_____________ 

3  There aren’t any trees here. It is very hot and it doesn’t often rain. d_____________ 

4  It is next to the sea. People sit on it under umbrellas. b_____________ 

5  It is hundreds of kilometres long. It is full of water and fish live in it. r_____________ 

6  You can sail a boat here. You can’t walk or drive here. i_____________ 

7  It is a kind of mountain. It is very dangerous. v_____________ 

______ / 7 

 
 
 



Zadanie 4 

Przeczytaj zadanie i napisz tekst. 

  Write 60–70 words about your friend and compare him/her with you. 

• What’s your friend’s name? 

• Compare his/her and your appearance. 

• What do you two like doing in your free time? 

• What is he/she interested in? What about you? 

• What is he/she good/bad at? What about you? 

• Where does he/she like spending holidays? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______ / 10 

 

_____ / 32 


