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Program zajęć wyrównawczych 

z 

modułu języka angielskiego 

 

Niniejszy program  stanowić będzie podstawę dydaktyczną do prowadzenia 

zajęć wyrównawczych z modułu język angielski 

w placówkach szkolnych objętych projektem pn. „Szkoła w centrum 

uwagi” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
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Charakterystyka 
i główne założenia 
programu: 
 

 Program oparty na podstawie programowej kształcenia ogólnego 
(Rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2008r.) oraz podręcznikach 
nauczania języka angielskiego o numerach dopuszczenia MEN 
:25/1/2009, 25/2/2009, 25/3/2009 

 Program na poziomie A1/ A2 w sześciostopniowej skali poziomów 
biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych, 
zdefiniowanej przez Radę Europy (Common European Framework 
of Reference for Languages) 

 Program skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej dzielnicy 
Ursus w Warszawie, która ze względu na czynniki ekonomiczne, 
społeczne bądź kulturowe nie jest w stanie prawidłowo 
funkcjonować w systemie oświaty 

 Realizacja programu przewiduje zajęcia z uczniami w grupach 15-
20 osobowych wymiarze 2-3 godzin tygodniowo w latach 
2010/2011 – 2012/2013 

 
Cele ogólne 
programu: 

 Wyrównanie braków edukacyjnych oraz pogłębianie wiedzy 
 Umożliwienie uczniom uzyskania pozytywnych doświadczeń, 

które sprzyjać będą dalszej nauce języka   
 Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur 
 Inicjowanie i rozwijanie zainteresowania kulturą innych krajów 
 Przygotowanie młodzieży, zakwalifikowanej do udziału w 

programie, do wejścia w kolejny etap edukacyjny na poziomie 
zbliżonym do rówieśników 

 
Cele szczegółowe 
programu: 

 Rozwijanie strategii kształtujących sprawność rozumienia 
krótkich, prostych tekstów mówionych oraz pisanych 

 Rozwijanie umiejętności tworzenia samodzielnych wypowiedzi 
ustnych oraz pisemnych na typowe tematy 

 Kształcenie umiejętności reagowania w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych (np. udzielanie informacji, przepraszanie, prośba 
o radę itp.) 

 Skuteczne używanie języka angielskiego w codziennych 
sytuacjach w mowie 

 Prezentowanie  wiedzy na temat zwyczajów, tradycji i realiów 
życia panujących w krajach anglojęzycznych 

 Kształcenie umiejętności samooceny (np. przy pomocy ankiety 
ewaluacyjnej, poprawianie błędów własnych oraz ocena 
koleżeńska) 

 Rozwijanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy 
 Współdziałanie w grupie przy realizacji projektów 
 Umiejętność korzystania ze słownika dwujęzycznego 
 Podnoszenie samooceny uczniów 

 
Przewidywane 
osiągnięcia: 

 

Po zakończeniu zajęć uczeń potrafi: 
 Zrozumieć proste teksty mówione i pisane, zawierające znane mu 

słownictwo i struktury językowe 
 Stosować strategie ułatwiające rozumienie tekstów mówionych i 
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Procedury 
osiągania celów : 

pisanych 
 Zrozumieć podstawowe sytuacje komunikacyjne 
 Konstruować krótkie wypowiedzi ustne w typowych sytuacjach 

komunikacyjnych, używając odpowiednich sformułowań 
 Formułować krótkie wypowiedzi na różne tematy, odnoszące się 

do jego osoby 
 Posługiwać się słownictwem i strukturami leksykalnymi na 

poziomie podstawowym 
 W miarę poprawnie stosować struktury gramatyczne adekwatne do 

sytuacji komunikacyjnej 
 Zapisać poprawnie znane mu wyrazy 
 Napisać prosty tekst, zawierający informacje odnoszące się do jego 

osobistych doświadczeń 
 Korzystać ze słownika dwujęzycznego 
Metody: 

 Jako dominującą, proponuję metodę komunikacyjną, w większym 
stopniu zorientowaną na komunikatywność i zrozumiałość 
wypowiedzi niż na poprawność językową. 

 Druga wiodąca metoda to metoda audiolingwalna, oparta na 
wielokrotnym powtarzaniu zwrotów, struktur, słownictwa; 
zmierzająca do automatyzacji reakcji językowych. Warunkiem jej 
stosowania jest traktowanie błędów jako elementu uczenia się 

 Elementy  dramy – odgrywanie scenek, wcielanie się w role, 
ćwiczenia teatralne 

 Gry i zabawy językowe 
Formy pracy: 

 Prace projektowe, wykonywane na zajęciach indywidualnie lub w 
grupach; samodzielnie lub kierowane przez nauczyciela. Praca w 
ramach projektu zakłada następujące etapy: przydzielenie zadań, 
praca uczniów nad zawartością merytoryczną , prezentacja w 
grupie, ocena. 

 
Treści nauczania: 

        Ponieważ program pomyślany jest jako program wyrównujący 
szanse i wyrównujący braki edukacyjne oraz w założeniu oparty jest na 
programie nauczania realizowanym na zajęciach obowiązkowych, 
proponuję zastosować rozkład treści nauczania w poszczególnych 
latach nauki zgodny z w.w. programem nauczania języka angielskiego 
w gimnazjum. 
          Treści zawarte w programie zajęć wyrównawczych są 
skorelowane z rozkładem materiału do podręczników „Upbeat” 
wydawnictwa Longman, przy czym zakładam, że nauczyciele 
prowadzący zajęcia wyrównujące szanse będą korzystać z niniejszego 
programu elastycznie, dostosowując tematykę oraz stopień trudności 
zadań do poziomu i możliwości grupy. Warto również wykorzystać 
materiały z repetytorium wydawnictwa Longman, jako źródło tekstów 
do czytania, słuchania, zadań gramatycznych. 
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ROK I  (ok.75 godzin lekcyjnych zajęć) 
 
TEMAT 
PROJEKTU 
(przewidywana 
liczba godzin 
do realizacji) 

Proponowane techniki 
realizacji 

Środki językowe 

1. My profile 
(8 godz.) 

Uczniowie przygotowują indywidualnie 
swoje „akta”, które będą zawierały 
1) drzewo genealogiczne z imionami, 
wiekiem i nazwami członków rodziny 
2)plan lekcji w j.angielskim 
3)formularz danych osobowych – imię, 
nazwisko, adres, kod, miasto, kraj , 
narodowość, nr buta, posiadane 
umiejętności, zainteresowania itp 
(prawdziwych lub jako wymyślonej 
postaci, np. z gry komputerowej) 
4) „testament” – spis rzeczy osobistych 
 
„Akta” zostają spięte i zebrane przez n-
ciela . 

-nazwy członków rodziny, 
dni tygodnia, przedmiotów 
szkolnych, miejsc pracy 
- podawanie czasu 
- pytanie o członków rodziny, 
o ich wiek, miejsce pracy 
- przymiotniki dzierżawcze 
- dopełniacz saksoński 
- literowanie imion, nazwisk, 
podawanie nr tel., kodu 
- can- określanie 
umiejętności 
- określanie i pytania o 
upodobania 
- opowiadanie o posiadanych 
rzeczach 

2. My home 
(4 godz.) 

1) Uczniowie przygotowują ofertę 
idealnego domu do wynajęcia – w 
grupach 
2) uczniowie indywidualnie rysują 
schematycznie umeblowany pokój, nie 
pokazując go kolegom. Kilku 
wybranych uczniów opisuje innym, co 
i gdzie znajduje się w jego pokoju. 
Pozostali starają się odtworzyć 
rysunek. Na koniec porównujemy 
efekty ich pracy z oryginałem.  

- opisywanie mieszkania i 
jego wyposażenia 
- konstrukcja there is/there 
are 
- prepositions of place 

3. My school 
( 6 godz.) 

1) Przygotowanie opisu typowego dnia 
ucznia w swojej szkole – materiał do 
zamieszczenia na stronie internetowej 
(można dodać zdjęcia wykonane pod 
opieką nauczyciela; można to zrobić w 
grupach w formie konkursu) 

- typowe czynności dnia 
codziennego 
- słownictwo opisujące 
wygląd, wyposażenie, życie 
szkoły 
- czas present simple 
- słowa łączące: and, but, 
because, so, next 

4. Ursus’s 10 ten 
(8 godz.) 

1) Przygotowanie przewodnika po 
ciekawych miejscach w Ursusie, z 
opisem, jak tam dojść lub dojechać 
- w ramach przygotowań: czytanie 
mapy, podążanie za wskazówkami 
- zabawa w klasie: udzielanie 
wskazówek, jak dojść do przedmiotu 
schowanego gdzieś w sali 
2) Prezentacja przewodników 

- miejsca w mieście 
- tryb rozkazujący 
- wskazywanie drogi 
- pytanie o drogę 
- prepositions of place and 
movement 
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5. Ukryte talenty! 
Amazing world of 
pupils. 
(4 godz.) 

1) przygotowanie w parach listy 
niezwykłych czynności, które potrafią 
wykonywać uczniowie, np patrzeć w 
sufit przez 30 min. ,  
- praca ze słownikiem 
- przeprowadzenie ankiety wśród 
uczniów z grupy 
2) opracowanie wyników ankiety np. w 
formie wykresu, tabeli, opisu 

- czasownik can 
- mówienie i pytanie o 
umiejętności  
 

6. Free time! 
(6 godz.) 

1) przygotowanie w parach „żywych 
fotografii” oraz scenek, opisujących 
popularne sporty i czynności czasu 
wolnego. Gra w kalambury  - 
opisywanie oglądanych sytuacji. 
Przygotowane scenki można 
sfotografować i np. wywiesić na 
gazetce szkolnej jako formę zadania do 
rozwiązania : What are they doing? 
2) układanie dialogów dotyczących 
propozycji spędzenia najbliższego 
weekendu – modelowego na tablicy 
(wielokrotne powtarzanie), a potem w 
parach wg podanego scenariusza. 
Odgrywanie dialogów przed grupą. 

- czynności czasu wolnego i 
sporty 
- czas present continuous 
- wyrażanie sugestii i 
reagowanie na nią 
- wyrażanie preferencji 
 

7. Writing 
competition. 
(6 godz.) 
 

1) konkurs pisania historyjek w 
grupach z podanymi słówkami, 
czasownikami. Porównywanie 
napisanych prac. Sprawdzanie prac 
kolegów wg podanego wg podanego 
klucza (np. 10 zdań, 5 przymiotników, 
4 czasowniki regularne, 4 czasowniki 
regularne itp.) 
- gra w bingo – ćwiczenie form 
czasowników nieregularnych 
 

- czas past simple 
- przymiotniki opisujące 
uczucia 

8. What’s the 
highest animal in 
the world? 
(6 godz.) 

1) przygotowanie qiuzu (może być 
formuła teleturnieju) na temat 
najdziwniejszych zjawisk w świecie 
przyrody 
- wyszukiwanie informacji w Internecie 
- praca ze słownikami 
- układanie quizu w parach lub w 
grupach 
- przeprowadzenie konkursu 
- wybór najciekawszych pomysłów 
spośród zaprezentowanych prac 
 

- stopień wyższy i najwyższy 
przymiotników 
- opisywanie krajobrazu 
- zwierzęta i ich 
umiejętności, właściwości 

9. Shop till you 
drop  
(6 godz.) 

1) w sklepie z ubraniami – scenki i 
dialogi do odegrania 
 - zebranie słownictwa – przygotowanie 
plakatów obrazujących różne działy 
sklepu odzieżowego 
- przygotowanie modelowego dialogu – 

 - ubrania – słownictwo 
- kupowanie i przymierzanie 
ubrań 
- ocenianie, porównywanie 
rzeczy 
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wielokrotne powtarzanie  
- samodzielne przygotowanie i 
odegranie scenek wg wskazanego 
scenariusza 
- ocena przygotowanych scenek przez 
uczniów z grupy wg przygotowanych 
wcześniej kryteriów 

10. Teenage life 
(6 godz.) 

1) Przygotowanie strony tytułowej do 
czasopisma młodzieżowego 
- wybór najciekawszych pomysłów 

- sposoby spędzania wolnego 
czasu, zainteresowania 
 -sporty 
- rodzaje muzyki 

11. Invitations 
(4-6 godz.) 

1) wykonanie zaproszeń na wybraną 
uroczystość szkolną 
- skorelowanie przez nauczyciela zajęć 
z kalendarzem imprez w szkole 
- analiza tekstu typowych zaproszeń- 
na wesele, bal gimnazjalny, urodziny 
kolegi 
- zredagowanie tekstu zaproszenia – w 
grupach 
- wybór najcelniejszych sformułowań i 
zredagowanie wspólnego tekstu 
- opracowanie formy graficznej 
-wydrukowanie i wręczenie zaproszeń 
 

- zapraszanie – typowe 
słownictwo 

12. Christmas in 
Europe 
(6 godz.) 

1) Sporządzenie tabeli porównującej 
sposoby świętowania Bożego 
Narodzenia oraz tradycje specyficzne 
dla różnych krajów europejskich 
- wyszukiwanie informacji w Internecie 
- wskazywanie różnic i podobieństw 
- przygotowanie krzyżówek lub innego 
typu zgadywanek do wykorzystania np. 
na lekcji z całą klasą 

- poznawanie elementów 
kultury i tradycji innych 
krajów 

13. Love from the 
first sight 
(6-8 godz.) 

1) wykonanie kart walentynkowych 
- zredagowanie tekstu 
- własnoręczne przygotowanie kart 
- ewentualnie w ramach przygotowań – 
zredagowanie krótkich liścików z miłą 
informacją o każdym uczestniku zajęć 
2) przygotowanie tekstu oświadczyn/ 
listu miłosnego 
- zebranie słownictwa 
- przygotowanie tekstów oświadczyn 
- odegranie w parach scenek  

- słownictwo opisujące 
uczucia i relacje między 
kobietą i mężczyzną 
 

14. 10 godz. Ćwiczenia w słuchaniu i czytaniu  
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ROK II (ok. 110 godz. zajęć) 
 
TEMAT 
PROJEKTU 
(przewidywana 
liczba godzin 
do realizacji) 

Proponowane techniki 
realizacji 

Środki językowe 

1. My friends 
(6 godz.) 

1) Ankieta wśród kolegów dotycząca 
ich podstawowych danych, np. 
potrzebnych do paszportu czy dla 
organizatora wycieczki za granicę 
- wybór potrzebnych danych  
-sformułowanie pytań 
- wykonanie arkusza ankiety 
- przeprowadzenie ankiety 
- podsumowanie wyników ankiety 

- mówienie o sobie 
- opisywanie czynności 
zwyczajowych 
- podawanie czasu 
- przysłówki częstotliwości 

2. Strict parents 
(4 godz.) 

1) Przygotowanie i przeprowadzenie 
scenek proszenia o coś rodziców przez 
nastolatka 
- zebranie słownictwa 
- przydzielenie ról i opracowanie 
scenariuszy scenek (podział na grupy 
rodziców i nastolatków) 
- odegranie scenek 
- podsumowanie – którym nastolatkom 
udało się uzyskać cel – zgodę rodziców, 
jakie uczucia towarzyszyły brakowi 
zgody 

-Wyrażanie próśb, zgadzanie się 
 lub nie na prośbę, reagowanie 
 na zgodę lub brak zgody 
- słownictwo opisujące emocje 
 

3. We are 
watching you! 
( 4 godz.) 

1) przygotowanie kalamburów – scenek 
opisujących wybrane zawody 
 -  zebranie słownictwa  
 - podział na grupy – przygotowanie 
listy zawodów i scenariuszy scenek 
- odegranie scenek – grupy odgadujące 
nazwę zawodu zapisują wykonywane 
czynności, np. She is sitting at the 
desk and typing.  – za poprawne 
zdania przyznawane są punkty. 

- czas present continuous 
- nazwy zawodów 
- opisywanie prostych 
czynności 

4. My birthday 
party 
(10 godz.) 

1) Opracowanie listy zadań do 
organizacji udanego przyjęcia 
urodzinowego 
- przygotowanie krótkich zaproszeń 
- zaplanowanie  w grupach, co można 
kupić za określoną kwotę pieniędzy (na 
podst. cen z ulotki dowolnego 
supermarketu) – wykonanie listy 
zakupów oraz listy dań 
- zakupy – odegranie scenek  
- wykonanie plansz obrazujących, jak 
wyglądać będzie przyjęcie zaplanowane 
przez dana grupę 

- żywność – słownictwo 
- sporządzanie listy zakupów 
- pisanie krótkich zaproszeń 
- podawanie i rozumienie 
cen 
- wyrażenia przydatne na 
zakupach 
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- wybór przyjęcia, które zapowiada się 
na najbardziej udane 

5. I love this 
game 
( 10 godz.) 
 

1) Sporządzenie reguł uprawiania 
sportu/ gry wymyślonej przez uczniów 
– prezentacja projektu 
 - sporządzenie listy lubianych i 
nielubianych dyscyplin sportowych – 
uzasadnianie 
 - uczniowie w grupach wymyślają 
własną dyscyplinę sportową i opisują 
jej reguły, potrzebny sprzęt 
 - wykonanie plansz obrazujących 
uczniowskie pomysły 
- prezentacje i oceny prezentacji 

- wyrażanie upodobań i 
preferencji 
- nazwy dyscyplin 
sportowych i sprzętu 
sportowego 
- wydawanie instrukcji, 
nakazów, zakazów  

6. My future 
(4 godz.) 

1) Przygotowanie tekstu opisującego 
plany uczniów na przyszłość 
 -  

- konstrukcja going to 

7. House of my 
dreams 
(10 godz.) 

1) przygotowanie szczegółowego 
projektu idealnego domu – z podziałem 
na pomieszczenia i meble 
- zebranie słownictwa i wyrażeń 
 - przygotowanie plansz 
 - porównywanie pomysłów 

 - dom, umeblowanie 
 - porównywanie 
- opisywanie miejsc 
- wyrażanie opinii 

8. It’s not so 
much. 
(8 godz.) 

1) uczniowie samodzielnie 
przygotowują zadania do testu 
sprawdzającego znajomość pojęcia 
policzalności i niepoliczalności 
rzeczowników oraz określeń wraz z 
nimi występujących 
 - zebranie i powtórzenie materiału 
gramatycznego 
- ćwiczenia 
- przygotowanie przez uczniów  w 
grupach zestawu zdań do testu 
- wybranie prze n-ciela najlepszych 
propozycji i przygotowanie testu 
- przeprowadzenie testu i samodzielne 
sprawdzenie go przez uczniów 

- Rzeczowniki policzalne i  
niepoliczalne z much, many, 
 a lot of, a few, a little 
 
 
 

9. The story of 
my life  
(10 godz.) 

1) Przygotowanie przez uczniów 
własnych życiorysów w formie 
opowiadań 
 - omówienie i przećwiczenie materiału 
gramatycznego 
- sporządzenie planów pracy  
- indywidualne przygotowanie historii 
przez uczniów 
- zebranie przez n-ciela i odczytanie 
prac bez podawania autorów – 
zgadywanie, kto jest autorem pracy 
2) konkurs pisania historyjek w 
parach , zawierających podane 
czasowniki 

- relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 
- czas past simple 
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3) różne gry językowe ćwiczące formy 
czasu przeszłego czasowników 
nieregularnych, np. bingo, krzyżówki 

10.Sorry I’m not 
going to do this 
again. 
( 2 godz.) 

1) przygotowanie scenek z 
przeprosinami w różnych sytuacjach, 
np. syn przeprasza rodziców, że wrócił 
za późno domu, chłopak przeprasza 
dziewczynę, że spóźnił się na randkę 
itp 

 - przepraszanie, 
przyjmowanie przeprosin, 
wyjaśnianie  

11. Your school – 
a place where you 
spend a great 
part of your day.  
(4 godz.) 

1) tworzenie tekstów reklam różnych 
produktów z użyciem zdań 
przydawkowych 
2) pisanie krótkich recenzji filmów  
3) pisanie zaskakujących „definicji” 
miejsc w mieście, osób wykonujących 
różne zawody, pospolitych 
przedmiotów 

- Zdania  przydawkowe (defining   
relative clauses) z who, which, 
 where 
 

 

12.Appointments 
(2-3 godz.) 

1) uzgodnienie w grupach 2-3 
osobowych terminu spotkania 
dogodnego dla wszystkich 
 - uczniowie planują terminarz zajęć 
na cały tydzień 
- przypomnienie zasad stosowania 
czasu Present Continuous 
 - umawianie się w grupach na 
spotkanie 

- Czas Present Continuous dla  
Wyrażenia przyszłości 
 (czynności zaplanowane) 
 

13. At a 
restaurant 
( 10 godz.) 

1) Stworzenie w parach menu z 
ulubionymi daniami 
 - wybór rodzaju restauracji i 
charakterystycznych dla niej dań  
 - wybór dań – zebranie słownictwa, 
wymyślanie własnych potraw 
 - przygotowanie kart menu 
2) lekcja gotowania – spisywanie 
przepisów na ciekawe pomysły dań z 
uczniowskich kart 
3) Przygotowanie scenek zamawiania 
potraw w restauracji 
 - ewentualne zarejestrowanie scenek 
kamerą i ocenianie przez uczniów 
popełnianych przez siebie błędów 

- produkty żywnościowe i 
potrawy 
 - tryb rozkazujący – 
tworzenie przepisów 
kulinarnych 
 - zamawianie posiłku w 
restauracji 

14. Next Top 
Model 
( 4 godz.) 

1) przeprowadzenie konkursu w stylu 
programów TV wybierających 
kandydatki na modelki – uczniowie w 
roli stylistów 
- ubrania na różne okazje, style 
ubierania się – zebranie słownictwa 
- opisywanie fotografii z magazynów o 
modzie – wydawanie opinii, wyrażanie 
sugestii 
 
 

- wyrażanie preferencji, 
pytanie o opinię, ocenianie 
 - ubrania, dodatki - 
słownictwo 
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15. The person I 
admire 
( 2 godz.) 

1) stworzenie opisu osoby wartej 
podziwu, autorytetu w wybranej 
dziedzinie 
  

- Konstrukcje z 
czasownikami 
: be like, 
 look like 

 - opis wyglądu i charakteru 
16. My 
experiences 
( 2-4 godz.) 

1) opisywanie własnych doświadczeń z 
podziałem na różne dziedziny życia, 
np. gier komputerowych, 
podróżowania, czytelnictwa, gotowania 
– stworzenie i przeprowadzenie 
kwestionariusza 
2) przygotowanie zadań do pracy w 
parach  - lista zadań do wykonania np. 
przed długą podróżą . Każda z osób w 
parze ma już wykonane inne zadania – 
pytają się nawzajem o to, co już zrobili 
i co jeszcze jest do zrobienia 
 

- opisywanie doświadczeń 
- Czas Present Perfect z just, 
 already,yet, never, ever 

 

17. Life in the 
future 
( 4 godz.) 

1) projekt – podróżowanie w 
przyszłości – plansza z rysunkami i 
opisem 
2) szkoła przyszłości -  szkoła online? 

 - wyrażanie przypuszczeń 
dotyczących przyszłości (will) 
 - słownictwo dotyczące 
komputerów 

18. If I win a 
lottery … 
( 3 godz.) 

1) Snucie planów, co by się stało , 
gdyby ktoś z uczniów wygrał dużą 
sumę pieniędzy – porównywanie 
pomysłów 
 - tworzenie łańcucha przyczynowo – 
skutkowego : If I win a lottery, I will 
buy a car. If I buy a car, I will driver to 
Spain…..  

 - pierwszy tryb warunkowy 

19. Ask Kate 
(3 godz.) 

1) przygotowanie krótkich tekstów do 
kącika porad w magazynie 
młodzieżowym – udzielanie rad 
dotyczących problemów nastolatków 

 - udzielanie rad 

20. Halloween – 
origin, symbols 
and traditions 
( 6 godz.) 

1) przygotowanie gazetki szkolnej na 
święto Halloween 
 - wyszukiwanie informacji w 
Internecie, czasopismach w języku 
angielskim 
 - selekcja najważniejszych informacji 
 - przygotowanie tekstu na gazetkę 
 - ewentualnie przygotowanie przez 
uczniów krótkiego testu wiadomości z 
materiałów udostępnionych w gazetce i 
przeprowadzenie Quizu wśród uczniów 
w szkole 

- poznawanie elementów 
kultury i tradycji innych 
krajów 

21. New Year’s 
resolutions 
( 3 godz.) 

1) czytanie tekstów dotyczących 
celebrowania Nowego Roku w różnych 
krajach 
2) pisanie postanowień noworocznych 

- poznawanie elementów 
kultury i tradycji innych 
krajów 
 - wyrażanie planów i 
intencji na przyszłość 

22. 15 godz. Ćwiczenia w słuchaniu i czytaniu  
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ROK III  (ok. 88 godz. zajęć) 
 
TEMAT 
PROJEKTU 
(przewidywana 
liczba godzin 
do realizacji) 

Proponowane techniki 
realizacji 

Środki językowe 

1. Meet my 
family 
( 6 godz.) 

1) Przygotowanie przez uczniów 
planszy z ilustracjami obrazującymi 
czynności wykonywane przez różnych 
członków ich rodzin  
 -  prezentacja plansz 
 - prezentacja materiału 
gramatycznego w związku z potrzebą 
zadania szczegółowych pytań o 
postacie na ilustracjach 
 - omówienie plansz przez autorów 

- Czasy Past Simple i Past 
Continuous – porównanie 
- Pytania ze słowami 
pytającymi (wh-questions) w 
czasach Present Simple i 
Present Continuous 
 - zawody 
 

2. My career 
(6 godz.) 

1) Opracowanie własnej ścieżki  
rozwoju przez uczniów 
 - przygotowanie listy popularnych 
zawodów wraz z wymaganiami do ich 
wykonywania 
 - przygotowanie profilu osobowego 
zawierającego dane o umiejętnościach, 
zainteresowaniach, planach na 
przyszłość  
  - dopasowywanie uczniowskich profili 
do kwalifikacji wybranych zawodów 

- Wyrażanie przyszłości – 
going to, will 

 - mówienie o 
zainteresowaniach 
 - zawody 
 - umiejętności, cechy 
charakteru - słownictwo 
 

3. I hate  tyding 
my room!  
(6 godz.) 

1) Sporządzenie rankingu najbardziej i 
najmniej lubianych obowiązków 
domowych 
2) ćwiczenia na zapamiętanie form 
past simple i past participle 
czasowników nieregularnych 
3) ćwiczenia w parach – sporządzenie 
listy obowiązków do wykonania przed 
przyjęciem. Każdy z uczniów zapisuje 
listę na kartce i zaznacza, co już zrobił, 
następnie w parach uzgadniają co już 
zostało wykonane, a co jeszcze nie 

- obowiązki domowe – 
słownictwo 
 - wyrażanie opinii 
- Czas Present Perfect 
Użycie ever, never, already, 
just, yet 

 

4. How can I get 
to…?  
(10 godz.) 

1) Tworzenie przewodnika po 
ciekawych miejscach w Warszawie lub 
innej europejskiej stolicy (praca w 
grupach) 
- wyszukiwanie informacji o wybranym 
mieście, wydrukowanie mapy 
 - opracowanie trasy turystycznej i 
wykonanie jej opisu 
- prezentacja projektu – pytania , jak 
dotrzeć do wybranych obiektów 
 

- pytanie o drogę, podawanie 
drogi 
 - miejsca w mieście 
-  poznawanie elementów 
kultury i tradycji innych 
krajów 
 - opisywanie położenia 
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5. How to be 
‘green’? 
(6 godz.) 

1) przygotowanie planszy opisującej 
zagrożenia środowiska naturalnego 
2) przygotowanie plakatu promującego 
ekologiczny styl życia 

- zagrożenia środowiska 
naturalnego, źródła 
zanieczyszczeń 
- sposoby na ekologiczne 
życie 
- Konstrukcje too + 
przymiotnik/przysłówek + to, 
(not) + 

przymiotnik/przysłówek + 
enough to 
 

7. It’s delicious! 
(10 godz.) 

1) przygotowanie prezentacji 
obrazującej przygotowanie wybranego 
dania 
2) dyskusja w grupach nad wyborem 
najlepszego i najlepiej 
zaprezentowanego dania 

- potrawy i napoje, sposoby 
przygotowania potraw 
- opisywanie preferencji i 
doświadczeń 
- wyrażanie propozycji, 
przekonywanie 

8. He had lost his 
wallet before he 
went shopping. 
(4 godz.) 

1) wykonanie chronologicznego planu 
wydarzeń na podst. podanego tekstu 

- czas past perfect 
- relacjonowanie wydarzeń 

9.  At a 
crimescene 
(6 godz.) 

1) sporządzenie relacji z miejsca 
przestępstwa 
- zebranie słownictwa 
- przygotowanie w parach 
szczegółowych obrazków z miejsca 
przestępstwa 
 - omówienie zagadnień gramatycznych 
 - przygotowanie policyjnej notatki / 
relacji dziennikarskiej  

- strona bierna 
 - typy przestępstw,   

10. I’m only 
happy when it 
rains. 
(6 godz.) 

1) przygotowanie folderu reklamowego 
wybranego miejsca , gdzie można 
ciekawie spędzić wakacje 
 - zebranie słówek 
 - zredagowanie tekstu ulotki 
 - prezentacja – zachwalanie opisanego 
miejsca 
 - odpowiadanie na pytania uczniów 
zainteresowanych ofertą : co można 
robić kiedy pada deszcz? Co się stanie 
jak zgubimy klucz od pokoju? Itp. 

- wakacje, zakwaterowanie, 
pogoda – słownictwo 
 - wyrażanie przewidywań na 
przyszłość 
 - pierwszy tryb warunkowy 

11. She told me 
to stand up. 
(2 godz.) 

1) gra w głuchy telefon – 
relacjonowanie poleceń n-ciela i próśb 
kolegów 

- mowa zależna – prośby i 
polecenia 

12. He told he 
wasn’t married! 
( 4-6 godz.) 

1) relacja z wywiadu przeprowadzonego 
ze znaną osobą 
 - przygotowanie informacji o 
publicznie znanej osobie 
 - przygotowanie wspólne tekstu 
wywiadu z ta postacią oraz jej 
odpowiedzi 
 - para uczniów odgrywa dialog – 

- mowa zależna – pytania i 
twierdzenia 
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reszta obserwuje (później kilkukrotna 
zmiana ról) 
 - grupa relacjonuje usłyszane pytania 
i odpowiedzi 
Wariant: obejrzenie prawdziwego 
nagrania z wywiadem i 
zrelacjonowanie go 

13. I would do my 
homework if I 
had time! 
( 2-3 godz.) 

1) opisywanie zachowań w 
hipotetycznych sytuacjach 
 - sporządzenie listy dziwnych sytuacji 
- omawianie możliwych zachowań 

- drugi tryb warunkowy 

11. (10 godz.) Ćwiczenia w słuchaniu i czytaniu  
12. (8 godz.) Omawianie technik rozwiązywania 

zadań egzaminacyjnych 
 

 


