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L.P Temat Rozdziału NaCoBeZU 

1. Family and 
friends. 

Opisuję członków rodziny. 
Przedstawiam swoją rodzinę, uzyskuję i przekazuję informacje. 
Opisuję siebie i osoby z najbliższego otoczenia. 
Podaję informacje o narodowości różnych osób. 
Opisuję zdjęcia. 
Przedstawiam fakty dotyczące krajów anglojęzycznych. 

2. My things. 
 

Opisuję ubrania i dodatki. 
Podaję informacje o sobie. 
Przedstawiam siebie, uzyskuję i przekazuję informacje i wyjaśnienia. 
Nazywam przedmioty osobiste i gadżety. 
Określam ulubione przedmioty. 
Opisuję ludzi i przedmioty, opisuję upodobania. 
Opisuję swój rodzinny kraj, przedstawiam fakty. 

3. In the house. Opisuję pomieszczenia w domu i położenie różnych przedmiotów 
Opisuję wymarzony dom i jego wyposażenie, stosuję właściwy styl 
wypowiedzi. 
Opisuję pokój, wyrażam i uzasadniam swoje opinie. 
Określam rodzaje domów, wyrażam swoje opinie na temat domów. 
Opisuję wybrany dom ze swojej okolicy. 

4. About me. 
 

Opisuję wygląd zewnętrzny. 
Opisuję super moce wybranych bohaterów. 
Nazywam problemy, wyrażam uczucia i emocje, stosuję styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 
Określam cechy charakteru, wyrażam swoje opinie. 
Opisuję najbardziej znane polskie zabytki, stosuję właściwy styl 
wypowiedzi 

5. Things I can 
do. 

 

Opisuję swoje umiejętności. 
Przedstawiam intencje i plany na przyszłość. 
Nazywam zajęcia pozalekcyjne w klubie. 
Opowiadam o czynnościach, które potrafię wykonywać. 
Opisuję ciekawe miejsca w Londynie. 
Mówię o ciekawych miejsca w swojej okolicy. 

6. My day 
 

Opowiadam o czynnościach dnia codziennego. 
Opowiadam o formach spędzania czasu wolnego i podaję czas. 
Opowiadam o wymarzonej podróży, wyrażam i uzasadniam swoje opinie. 
Opisuję swój typowy weekend. 
Opisuję tradycyjny styl życia Polaków, opowiadam o wydarzeniach 
charakterystycznych dla kraju. 

7. Animals. Nazywam dzikie zwierzęta. 
Określam formy spędzania czasu wolnego. 
Opisuję dzikie zwierzęta i ich zwyczaje. 
Opisuję zwierzę domowe i jego nawyki, stosuję właściwy styl wypowiedzi. 
Opisuję swoje ulubione zwierzę. 



8. I like that! 
 

Nazywam dyscypliny sportowe. 
Opisuję upodobania. 
Opisuje pogodę. 
Opisuję styl życia. 
Mówię o sportach. 
Opisuję formy spędzania czasu wolnego na łonie przyrody, opisuję swoje 
doświadczenia. 
Opisuję gatunki drzew charakterystyczne dla danego regionu. 
Określam ulubione sporty i sprzęt potrzebny do ich uprawiania. 
Wyrażam emocje. 

 

 


