JĘZYK ANGIELSKI- MGR ANNA SIKORA
Główne zagadnienia z wymagań edukacyjnych:
Klasa IIA i IIC grupy kontynuacyjne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opisywanie dzieł sztuki za pomocą strony biernej.
Konstrukcja have something done
Zastosowanie zaimków nieokreślonych.
Granica pomiedzy sztuką a wandalizmem – znajdowanie określonych informacji w tekście.
Pisanie artykułu w postaci recenzji książki oraz filmu.
Korzystanie z telefonu komórkowego – słownictwo.
Konstrukcje czasownikowe w kontekście wiadomości pisanych do obcych ludzi.
Cell phone novels – jak i co czytamy?
Pisanie listu formalnego do redakcji szkolnej gazetki.
Uzyskiwanie informacji na temat połączeń autobusowych i cen biletów.
Spekulowanie na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych – trzeci tryb warunkowy.
Zastosowanie imiesłowowych równoważników zdań.
Konstrukcje czasownikowe w opisywaniu swoich upodobań.
Skutki błędnych pomiarów w przeczytanych tekstach.
Pisanie formalnego listu z reklamacją.

Klasa IIB grupa początkująca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Spekulowanie na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń przyszłych.
Zastosowanie przedrostków w języku na przykładzie tekstu.
Wymarzone zawody – wyrażanie opinii w oparciu o przeczytany tekst.
Pisanie listu formalnego w formie listu motywacyjnego.
Opisywanie atrakcji turystycznych w Polsce i na świecie.
Czas Present Perfect.
Opisywanie doświadczeń innych osób związanych z wakacjami. (Czasy Present Perfect i Past
Simple)
Rzeczowniki złożone.
Wakacje bez rodziców? – praca z tekstem.
Wpis na blogu – ćwiczenia umiejętności pisania.
Uzyskiwanie i udzielanie informacji związanych z doświadczeniami dotyczącymi robienia
zakupów.
Drugi tryb warunkowy.
Wyjaśnianie przyczyn różnych wydarzeń z przeszłości z zastosowaniem czasu Past Perfect.
Opowiadanie o sobie z zastosowaniem konstrukcji verb+ infinitive or –ing.
Jak wygląda życie milionera? – praca z tekstem.
Tworzenie wpisu na forum internetowym.
Wypowiadanie się na tematy związane z przestępczością.
Opisywanie swoich doświadczeń z zastosowaniem przymiotników i ich przyrostków.
Pisanie listu e-mail z wakacji z opisem przestępstwa.

Klasa IIIA grupa kontynuacyjna:
1. Znajomość środków językowych – posługiwanie się rozwiniętym zasobem środków
językowych.
2. Tworzenie wypowiedzi pisemnych w tematyce zdrowia.
3. Nauka i technika:
- ćwiczenie słownictwa
-czytanie ze zrozumieniem – wybór wielokrotny
-dziedziny nauki, wynalazki i odkrycia
-pisanie rozprawki
4. Świat przyrody:
- ćwiczenia leksykalne
- posługiwanie się bogatym zasobem środków językowych
-określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
-tworzenie wypowiedzi pisemnej: opisywanie ludzi, zjawisk, relacjonowanie wydarzeń (artykuł)
5.Państwo i społeczeństwo:
-ćwiczenia leksykalne: struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne, przestępczość
-czytanie –dobieranie zdań do tekstu.
-znajomość środków językowych – wybór wielokrotny
-wpis na forum

Formy informacji zwrotnej od uczniów: messenger, poczta elektroniczna: ams22@tlen.pl
Sposób komunikowania się nauczycieli z rodzicami: ams22@tlen.pl
Formy przekazywania materiałów dydaktycznych do zrealizowania dla uczniów: messenger
Forma monitorowania pracy uczniów: wypracowania przesyłane do nauczyciela pocztą elektroniczną,
ćwiczenia i zadania przez messengera.
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