
 

 KARTA INFORMACYJNA  

JĘZYK ANGIELSKI  

Klasa: VI  

Obowiązkowe podręczniki:  
Książka ucznia – English Class A2, Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz 

Materiał ćwiczeniowy – English Class A2, Jennifer Heath, Catherine Bright 

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

i cienki pisak suchościeralny 
 

ZAGADNIENIA W KLASIE VI 

  

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE  

 

 

ZAGADNIENIA LEKSYKALNE  

 

Czas Present Simple i Present Continuous  

Konstrukcja przymiotnikowa z too i not …enough, 

as…. as  

Czas Past simple 

Czas Past simple i Past continuous 

Przysłówki 

Czasowniki modalne should, must, can 

Czas Present perfect 

Wyrażąnie przyszłości: czas Present continuous, 

will 

Zaimki w formie dopełnienia 

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

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

many 

 

 

 

Liczebniki 1-100  

Daty  

Szkoła  

Obowiązki domowe 

Zakupy 

Podróże 

Hobby i czynności w czasie wolnym 

Wyrażanie próśb 

Nauka i technika 

Wyrażanie współczucia 

Zdrowie, urazy 

Udzielanie rad 

Produkty spożywcze, gotowanie 

Wyrażanie preferencji 

Mieszkania i domy 

Zapraszanie 

Proszenie o pomoc, oferowanie pomocy 

Wyrażanie opinii 

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.  

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. 

wypowiedzi pisemne – temat podaje nauczyciel 

- 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.  

-  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. 

Postanowienia końcowe 

Uczeń zobowiązany jest do starannego prowadzenia zeszytu oraz szanowania podręcznika.  

W sytuacjach losowych, nieprzygotowanie ucznia do lekcji może zostać usprawiedliwione przez rodziców (pisemna 

informacja od rodziców w danym dniu). 

Plusy i minusy odnotowywane są w notatniku nauczyciela. 


