
 

 KARTA INFORMACYJNA  

JĘZYK ANGIELSKI  

Klasa: IV  

Obowiązkowe podręczniki:  
Książka ucznia – English Class A1, Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz 

Materiał ćwiczeniowy – English Class A1, Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz 

Uczniowie na lekcje języka angielskiego powinni przynosić:  
podręcznik, materiał ćwiczeniowy do podręcznika, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania 

(w tym kolorowe kredki), sztywna folia i cienki pisak suchościeralny 
 

ZAGADNIENIA W KLASIE IV 

  

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE  

 

 

ZAGADNIENIA LEKSYKALNE  

Alfabet 

Przedimki a/an  

Czasownik to be  

Zaimki dzierżawcze my, your, his, her 

This/that i these/those – opisywanie położenia  

Zaimki  

Konstrukcja: There is/There are  

Określenie przynależności (dopełniacz saksoński ‘s)  

Przyimki miejsca – określanie położenia  

Czasownik ‘have got’ – zdania oznajmujące, 

pytające i przeczące  

Regularna i nieregularna liczba mnoga 

rzeczowników 

Zaimki dzierżawcze its, our, your, their 

Czasownik can /can’t  

Czas Present Simple i przysłówki częstotliwości  

Czasowniki love/like/don’t like/hate z formą –ing 

Zaimki w formie dopełnienia 

me/you/him/her/it/us/them 

Zaimki pytające who/what/when/where/whose/how 

many 

 

 

 

Liczebniki 1-100  

Kolory  

Szkoła  

Członkowie rodziny  

Kraje i narodowości  

Ubrania  

Dom  

Wygląd zewnętrzny 

Włosy  

Części ciała 

Czynności życia codziennego  

Dni tygodnia  

Miesiące 

Godziny  

Zwierzęta 

Sport  

Pogoda 

Zdrowy styl życia 

 

Oceniane formy aktywności:  

- odpowiedzi ustne - poprawność językowa i gramatyczna, zawartość merytoryczna, 

poprawność i płynność wymowy; 

- prace pisemne (testy, kartkówki) 

kartkówki: czas pisania: 5 minut - zakres materiału podaje nauczyciel. Kartkówki 

oceniane są na podstawie ilości otrzymanych punktów, zgodnie z obowiązującym Szkolnym 

Systemem Oceniania; 

testy: czas pisania : 45 minut -zawierają wiadomości z omawianego 

materiału/rozdział. Nieobecność ucznia na teście zobowiązuje go do zaliczenia danej partii 

materiału w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Testy oceniane są na podstawie ilości 

otrzymanych punktów, zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania; 

- aktywność podczas lekcji - czynny udział w wykonywaniu zadań podanych przez 

nauczyciela wyraża się otrzymaniem +. W wypadku gdy uczeń nie bierze udziału w lekcji 

(nie uważa na lekcji, nie wykonuje zadanych ćwiczeń, nie robi notatek podawanych przez 

nauczyciela) otrzymuje —. Za pięć + uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za pięć minusów  



ocenę niedostateczną.  

- zadania domowe - nauczyciel sprawdza u wybranych uczniów. Trudniejsze zadania 

zadawane są jako dodatkowe. 

- projekty i prace tematyczne, indywidualne i/lub zespołowe - wykonywane są na lekcji 

lub w domu, przynajmniej 1 raz w semestrze. Każdy z uczniów w danej grupie powinien 

wykazać się takim samym wkładem pracy, aby otrzymać ocenę za wykonany projekt. Ocena 

obejmuje: poprawność językową i gramatyczną, pomysłowość, staranność wykonania. 

Materiał ćwiczeniowy do podręcznika - Ćwiczenia zadawane są najczęściej jako zadania 

domowe. 

 

W sytuacjach losowych, nieprzygotowanie ucznia do lekcji może zostać usprawiedliwione 

przez rodziców (pisemna informacja od rodziców w danym dniu). 

 
 


