
 
 

Zakres tematyczny dla sekcji języka angielskiego  - grupy początkującej 
1.popularne czasowniki 

2.liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników 

3.liczebniki 

4.dni tygodnia, miesiące 

5.godziny 

6.wygląd zewnętrzny, cechy charakteru 

7.rodzina 

8.dane personalne 

9.dom i mieszkanie 

10. sprzęty użytku codziennego 

11.czas wolny, hobby,zawody 

12.kolory 

13.ubrania 

14.środki transprtu 

15.pogoda, wakacje, wypoczynek 

16.warzywa, owoce, smaki 

 

Zakres gramatyczny 

1. to be w czasie teraźniejszym 

2.have got- mieć, posiadać 

3.there is/are- określanie miejsca 

4.czas teraźniejszy ciągły do opisu czynności 

5. czas teraźniejszy do opisu zwyczajów, nawyków, rutyny 

6. can- móc, umieć, potrafić 

7.must- czasownik określający konieczność 

Zakres tematyczny dla sekcji języka angielskiego  - grupy początkującej- kontynuującej program 

pilotażowy. 

 

Zakres tematyczny dla sekcji języka angielskiego  - grupy początkującej- 

kontynuującej program pilotażowy. 
Powtórzenie i utrwalenie następujących tematów : 

1.popularne czasowniki 

2.liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników 

3.liczebniki 

4.dni tygodnia, miesiące 

5.godziny 

6.wygląd zewnętrzny, cechy charakteru 

7.rodzina 

8.dane personalne 

9.kolory 

 

 



 
 

Wprowadzenie tematów : 

1.dom i mieszkanie 

2. sprzęty użytku codziennego 

3.czas wolny, hobby,zawody 

4.ubrania 

5.środki transprtu 

6.pogoda, wakacje, wypoczynek 

7.warzywa, owoce, smaki 

8.zdrowie i sport 

9. choroby i dolegliwości 

 

Zakres gramatyczny: 

1. to be w czasie teraźniejszym 

2. have got- mieć, posiadać     

3.there is/are- określanie miejsca 

4.czas teraźniejszy ciągły do opisu czynności 

5. czas teraźniejszy do opisu zwyczajów, nawyków, rutyny 

6. can- móc, umieć, potrafić 

7. must- czasownik określający konieczność 

8. czas przeszły 

9. czas przyszły 

10. wyrażenie  zamierzenia 

Zakres tematyczny dla sekcji języka angielskiego - grupy średniozaawansowanej - kontynuującej 

program pilotażowy. 

 

Zakres tematyczny dla sekcji języka angielskiego - grupy 

średniozaawansowanej - kontynuującej program pilotażowy. 
Powtórzenie i utrwalenie następujących tematów : 

1.popularne czasowniki i zwroty 

2.liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników 

3.liczebniki porządkowe 

4.dni tygodnia, miesiące , godziny                                                                                                                     

5.wygląd zewnętrzny, cechy charakteru 

6.rodzina, dane personalne 

7. przymiotniki 

           

           

 

 

 

 

 



 
 

Wprowadzenie tematów : 

1.dom i mieszkanie 

2.sprzęty użytku codziennego 

3.czas wolny, hobby,zawody 

4.ubrania 

5.środki transprtu 

6.pogoda, wakacje, wypoczynek 

7.warzywa, owoce, smaki 

8.zdrowie i sport 

9.choroby i dolegliwości 

 

Zakres gramatyczny : 

 

1. to be w czasie teraźniejszym i przeszłym 

2. have got- mieć, posiadać                                                                                                                

3.there is/are- określanie miejsca 

4.czas teraźniejszy ciągły do opisu czynności 

5. czas teraźniejszy do opisu zwyczajów, nawyków, rutyny 

6. can, be able to 

7. must, should, have to 

8. czasy przeszłe 

9. czas przyszły 

10. wyrażenie  zamierzenia 

11. stopniowanie przymiotników 

12. strona bierna 

 

Ćwiczenia komunikacyjne : w restauracji, w hotelu, w aptece, u lekarza, w sklepie, 

na lotnisku, opisywanie miejsc i wydarzeń, form spędzania czasu wolnego. 

 


