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                   Program napisany w oparciu o podręcznik English Class A1+ , wyd. Pearson,  

                    zgodne z podstawą programową (nr dopuszczenia MEN _840/2/2018)  
 

 

Słownictwo i gramatyka Umiejętności językowe  

 
Słownictwo 
- znam znaczenie, poprawnie zapisuję i niekiedy 
stosuję wybrane słownictwo z zakresu:   
życie prywatne - wydarzenia, określanie czasu 
kultura - rodzaje muzyki 
 
Gramatyka 
- czas Past Simple  
- konstrukcja be going to 
- pytania na temat teraźniejszości i przeszłości 

 
- reaguję na polecenia, znajduję w wypowiedzi i 
tekście określone informacje 
- określam główną myśl wypowiedzi i tekstu 
- określam intencje nadawcy 
- przedstawiam plany na przyszłość 
- uzyskuję i przekazuję informacje oraz 
wyjaśnienia 
- zapraszam 
- 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: Polska latem  

 

 
Zadanie 1 
Zapisz daty słowami. 

example:  3rd May – the third of May 

1  15th August – _________________ 

2  26th December – _________________ 

3  11th November – _________________ 

4  30th October – _________________ 

5  9th June – _________________ 

______ / 5



Zadanie 2 
Uzupełnij zdania słowami z ramki. 

 

barbecue  birthday party  concert   fancy dress  match   picnic  

 play show  sleepover  talent competition 

 

1  Our sister made sandwiches for our ______________ on the beach. 

2  I went to a ______________ on Friday. My favourite musician played the piano. 

3  My friends came to my house for a ______________. We had fun all night. 

4  Julie and her dad are at the stadium. They’re watching a football ______________. 

5  We’re having a ______________ in the garden. Dad is cooking sausages. 

6  I wore a beautiful costume to the ______________ party. 

7  Helena is thirteen years old today. There are a lot of people at her ______________. 

8  I took part in a ______________ on TV. I didn’t win but I was third. 

9  The actors in the ______________ at the theatre were fantastic. 

10  Who are the best dancers in the dance ______________? 

______ / 10  

Zadanie 3 
Uzupełnij zdania używając słów w nawiasach oraz going to w odpowiedniej formie. 

0  I ‘m going to see (see) a play on Friday. 

1  She  _________________ (not go) swimming this weekend. 

2  _________________ (you / listen) to music? 

3  My aunt _________________ (not cook) dinner for his family tonight. 

4  I _________________ (visit) my grandma tomorrow. 

5  _________________ (you and I / meet) on Sunday? 

______ / 5 

 
 



Zadanie 4 
Uzupełnij pytania stosując konstrukcję be going to. 

0  Sue and Don are Olivia’s best friends. Are Sue and Don Olivia’s best friends? 

1  Alice goes sailing at the weekend.   

_______________________________________________ sailing at the weekend? 

2  They wore costumes to the party.   

________________________________________________ costumes to the party? 

3  My sister can take great photos.      

_________________________________________________ great photos? 

4  We are sitting in the garden.      

________________________________________________ in the garden? 

5  The children have got new laptops.     

________________________________________________ new laptops? 

______  / 5 

Zadanie 5 
Zredaguj zaproszenie. 

Invite the students at your school to a picnic. Use the questions to help you. 
• What is the event? 
• What date and time is the picnic? 
• Where is the picnic going to be? 
• What can people bring with them? 
• What can people do at the picnic? 
• Ask for a reply. 
 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

______ / 12 

   _____ / 32 


