I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Pile
Zakres wymagań edukacyjnych z języka angielskiego

Poziom: IV.1p
pre-intermediate -przed-średniozaawansowany

SŁOWNICTWO
zna czasowniki frazowe związane z dorastaniem/życiem rodzinnym
iała,
wiek, itp.
–ed and –ing) i
stosuje je w zdaniach
a niektóre nazwy zawodów poznane na zajęciach oraz słownictwo dotyczące pracy i
zarabiania pieniędzy

słowa i wyrażenia związane z uprawianiem sportu i sportami ekstremalnymi
reggae
-food i bywania
w restauracjach
-fiction, UFO i technologii informacyjnej
mieszkaniowych, bezdomnych i ich problemów oraz nielegalnego zajmowania
opuszczonych mieszkań
naturalnego i jego problemów oraz państwa i społeczeństwa
kultury oraz turystyki

GRAMATYKA
względnych: who, which, that
oraz używa ich w zdaniu
używając wyrażenia (not) as... as...
he/she like?)
ncy)
zdaniach, na początku z pomocą nauczyciela
ich w zdaniu
początku z pomocą nauczyciela
żnicę pomiędzy czasami present perfect/ past simple

/some/any + body/one/thing/ where) i stosuje je w
zdaniach
stosuje ja w zdaniach, na początku z pomocą nauczyciela
ch

ditional i poprawnie stosuje je w
zdaniach

czyciela poprawnie stosuje
je w zdaniach

FUNKCJE JĘZYKOWE
z rozmówcą, proponuje
wyjście z sytuacji)

w celu uzyskania informacji

iązane z podróżowaniem
- proponuje rozwiązanie, wyraża swoje zdanie, zgadza się
lub nie zgadza z czyjąś propozycją
mat sportów ekstremalnych, niebezpiecznych sytuacji, piłki nożnej
rozmówców
prostymi zdaniami opisuje ilustrację związaną z zawodami sportowymi

zinny i codzienne zwyczaje

na temat swojej rodziny
proste wyrażenia

da wymyśloną przez siebie historię
– spotkanie ze słynnym autorem książek dla młodzieży
-food
restauracji wyraża swoje preferencje
dotyczące restauracji
-food
-food
w rozmowie o UFO, pisaniu pamiętników, blogów, a także roli jaką
technologia i Internet pełnią w naszym życiu
-fiction
planach na przyszłość

ywanych w nocy/na dzień przed
ważnym egzaminem, a także ludzi bezdomnych i ich problemów
naturalnego i problemów społecznych
rozrywce, kinie i filmach, tradycji i kulturze oraz atrakcjach
turystycznych w Polsce i za granicą
SŁUCHANIE
zrozumienie usłyszanego tekstu
ogólny sens wypowiedzi

w jakiej występują w nagraniu

treść wypowiedzi i zapamiętuje informacje związane z problemami
dotyczącymi podróżowania

pasowuje zagadnienia usłyszane w nagraniu do odpowiedniej kategorii
(turysta/podróżnik)

formacje w celu określenia, czy odpowiedzi na
pytania są poprawne czy błędne
anego wiersza, nawet jeśli nie zna znaczenia
wszystkich słów
stkich słów
są prawdziwe, czy fałszywe
je poszczególne wypowiedzi do tradycji

wiane w wypowiedzi

nagraniu
macje dotyczące ludzi, miejsc i zagadnień poruszonych w nagraniu

CZYTANIE
prawdziwe czy sprzeczne z treścią tekstu
prawdziwe czy sprzeczne z treścią tekstu
tematykę i strukturę tekstu oraz elementy łączące poszczególne fragmenty tekst

wszystkich słów
wnie dopasowuje fragmenty tekstu do ilustracji

określa główną myśl tekstu nawet jeśli nie zna wszystkich słów

pytania dotyczące treści tekstu

ywe

ułożenia zdań w porządku chronologicznym
ciela przewiduje treść artykułu na podstawie jego fragmentu

la, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe

znaczenie niektórych nowych wyrazów z kontekstu

wych wyrazów z kontekstu

nformacje są prawdziwe, czy fałszywe

MÓWIENIE
osobą stosując środki językowe właściwe dla wyrażenia
argumentacji, odrzucenia przedstawionej propozycji i zaproponowania innego wyjścia z
sytuacji
u której chciałby/chciałaby mieszkać podczas pobytu za
granicą
odrzucenia przedstawionej propozycji i zaproponowania innego wyjścia z sytuacji

ielić informacji na temat swojej
rodziny

wyjście z sytuacji)
rozmawia na temat z nią związany
postępowania

ającym problemy
na świecie; zmian, jakie zaszły w naszym stylu życia w ciągu ostatnich dziesięciu lat

środków transportu, doświadczeń związanych z podróżowaniem
lub zakupów
którego najlepiej udać się na zakupy
ytuacjach
własnych preferencji i osiągnięć sportowych, piłki nożnej, meczów i zawodów
piłki nożnej
– sport, niepełnosprawni
sportowcy
temat czynności wykonywanych przez jakiś czas w przeszłości, książek,
muzyki reggae i filmów z James’em Bond’em
– spotkanie ze słynnym autorem książek dla młodzieży
irlandzkich pubów i restauracji, oraz dań typu fast-food
restauracji
-food
-fiction, finansowania poszukiwań
inteligencji pozaziemskiej, pisania pamiętnika i bloga, roli, jaką Internet i technologia
odgrywają w naszym życiu oraz uzależnienia od Internetu
przyszłość i różnych aspektów dotyczących studiów na uniwersytecie w Cambridge
opuszczania zajęć, żenującej sytuacji
dzi dialog dotyczący propozycji spędzenia wolnego czasu

ważnym egzaminem; ludzi bezdomnych i ich problemów

powodów, dla których przestępcy skazywani są na karę więzienia, problemów środowiska

naturalnego oraz sposobów zapobiegania im, powstrzymania budowy autostrad,
uzasadnionych przypadków łamania prawa i innych problemów społecznych
Amerykańskich, serialu telewizyjnego, kina i filmów,
zawodu statysty, a także na temat Polski – znanych osób, miejsc i tradycji, z których
powinniśmy być dumni, a także na temat innych krajów - z czego słyną
opisuje ilustrację i rozmawia na temat z nią związany – znane atrakcje turystyczne
PISANIE
na artykuł zamieszczony na forum internetowym)
wakacyjnych
ateriałów pomocniczych lub pomocy nauczyciela tworzy
wiadomość/notatkę
-food
dotyczące ulubionych/najmniej lubianych restauracji typu fast-food
– reklamację
dotyczące zgubionego aparatu fotograficznego
rzy list prywatny korzystając z materiałów pomocniczych lub z pomocą nauczyciela
worzy prostą pocztówkę
-korzystając z materiałów pomocniczych pisze wiadomość na blogu i wiadomość na forum
-w tekstach pisanych potrafi zawrzeć elementy opisu, relacjonowania, zaproszenia,
uzasadniania opinii, w tym przedstawienia zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów

