
 

 

 

RAMOWY PROGRAM KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

GRUPY WYRÓWNAWCZE 

 
Założenia programowe:  

Kurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III. 

 

Cele kursu:  

 rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i umiejętności przetwarzania 

informacji;  

 doskonalenie i dalszy rozwój wszystkich sprawności językowych;  

 rozwijanie kompetencji językowych; 

 dalsze poszerzanie i utrwalanie znajomości słownictwa;  

 zdobywanie szerokiej wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.  

 

 

Przewidywane efekty kształcenia po ukończeniu kursu: 

SŁUCHANIE  

Uczeń rozumie:  

 dłuższe wypowiedzi i wykłady na znane tematy oraz większość 

wiadomości radiowych i TV oraz słuchowiska i audycje, które dotyczą 

bieżących wydarzeń opartych na wiedzy ogólnej. 

 

CZYTANIE  

Uczeń rozumie:  

 artykuły i reportaże dotyczące znanych problemów współczesnego 

świata, oraz prezentowane w nich argumenty i opinie; 

 stanowisko autora i komentarz uściślający charakterystykę zjawisk 

społecznych, przyczyny i skutki, rozwój wydarzeń; 



 

 informacje na temat kultury i zjawisk społecznych;  

 opisy w folderach, przewodnikach turystycznych oraz informacje  

na temat turystyki i środków komunikacji. 

 

Uczeń potrafi:  

 wyszukiwać, przetwarzać i porównywać informacje z różnych źródeł oraz 

wykorzystywać je we własnych wypowiedziach ustnych i pisemnych.  

  

PISANIE  

Uczeń potrafi:  

 pisać poprawnie i zrozumiale wypracowania, rozprawki, opracowania 

tekstu, eseje, referaty i recenzje na różnorodne znane tematy związane 

ze swoimi zainteresowaniami; 

 pisać listy oficjalne i prywatne, listy motywacyjne, CV;  

 zwracać się pisemnie z prośbą, radą, poleceniem lub ofertą  

do banku, władz uczelni, itp.  

 opisać różne wydarzenia.  

 

MÓWIENIE  

Uczeń potrafi: 

 porozumiewać się płynnie i spontanicznie oraz prowadzić swobodną   

rozmowę z rodzimymi  użytkownikami języka; 

 brać czynny udział w dyskusji, debatach i rozmowie na tematy ogólnie 

znane;  

 przedstawiać swoje poglądy i ich bronić, argumentować i formułować    

swój punkt widzenia, polemizować i wypracowywać rozwiązania 

kompromisowe; 

 formułować rozbudowane wypowiedzi na tematy, które go interesują; 

 wyrażać emocje, rozmawiać o przeżyciach w różnych sytuacjach 

życiowych;  

 opisać zjawiska w sposób ogólny i szczegółowy i opracować prezentację.  

 



 

Kształcone sprawności językowe: 

 

SŁUCHANIE: 

dłuższych wypowiedzi, wywiadów, wykładów oraz dość złożonych dyskusji pod 

warunkiem, że znany jest temat wypowiedzi; wiadomości TV i programów 

dotyczących bieżących wydarzeń. 

 

CZYTANIE: 

tekstów autentycznych, artykułów i reportaży dotyczących współczesnych 

problemów, których autorzy przedstawiają szczegółowe opinie i argumenty. 

 

PISANIE: 

przejrzystego, precyzyjnego tekstu na wiele tematów związanych  

z osobistymi zainteresowaniami; eseju lub sprawozdania, przekazujących 

informacje lub przedstawiają argumenty za i przeciw; listu podając istotę  

i wagę osobistych doświadczeń i wrażeń.  

 

MÓWIENIE:  

porozumiewanie się z taką płynnością i spontanicznością, która umożliwia 

normalną komunikację z rodzimym użytkownikiem języka; czynny udział  

w dyskusji, wyjaśnianie i podtrzymywanie swoich poglądów; prezentacja 

szczegółowego opisu w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin. 

 

Treści: 

1. Człowiek - dane personalne, części ciała, ubrania i akcesoria, wygląd 

zewnętrzny. Cechy charakteru, uczucia.  

2. Dom - części domu i pomieszczenia, rodzaje domów i pomieszczeń, 

meble i sprzęt domowy, warunki mieszkalne. Wynajem mieszkania, 

lokalizacja, prace domowe. 

3. Szkoła - system oświaty, przedmioty szkolne, osoby. Przedmioty używane 

w szkole, miejsca i pomieszczenia, egzaminy.  



 

4. Praca - zawody, praca i pieniądze, pracownicy, w pracy, urlopy  

i zwolnienia, bezrobocie. Nauka i technika. 

5. Życie rodzinne i towarzyskie - członkowie rodziny, święta i uroczystości, 

etapy w życiu człowieka, małżeństwo i dzieci. Czynności codzienne, 

zajęcia w czasie wolnym, związki i relacje, styl życia, konflikty i problemy. 

6. Żywienie - artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków. Diety, lokale 

gastronomiczne. 

7. Zakupy i usługi - rodzaje sklepów i towary, sprzedawanie i kupowanie. 

Usługi, składanie reklamacji, reklama. 

8. Podróżowanie i turystyka - środki transportu, pojęcia ogólne, podróż 

koleją, podróż statkiem, podróż lotnicza, podróż samochodem. 

Zakwaterowanie, wakacje i zwiedzanie. 

9. Kultura - sztuki plastyczne, architektura, literatura, teatr, film, muzyka, 

media. 

10. Sport - dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, miejsca, osoby. Uprawianie 

sportu. 

11. Zdrowie - części ciała i narządy wewnętrzne, choroby, urazy, objawy, 

leczenie. Służba zdrowia, niepełnosprawność, higieniczny tryb życia, 

uzależnienia. 

12. Nauka i technika - naukowcy i dziedziny nauki, badania i odkrycia 

naukowe, nauki przyrodnicze, technika i obsługa urządzeń. Technologie 

informacyjno-komunikacyjne, awarie. 

13. Świat przyrody - krajobraz, klimat, świat roślin i zwierząt. Klęski 

żywiołowe i katastrofy, zagrożenia i ochrona środowiska, przestrzeń 

kosmiczna. 

14. Państwo i społeczeństwo - struktura państwa i urzędy, organizacje 

społeczne i międzynarodowe. Gospodarka, konflikty wewnętrzne  

i międzynarodowe, polityka społeczna, przestępczość, wymiar 

sprawiedliwości. 

15. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych - Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn., Stany Zjednoczone Ameryki. 

 



 

 
 
 


