
Zakres materiału dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Semestr 1 

- Przymiotniki opisujące osobowość. 

- Gatunki muzyczne i literackie. 

- Czas Present Simple  

- Przysłówki częstotliwości. 

- Związki wyrazowe dotyczące podróżowania i narodowości. 

- Zainteresowania i hobby. 

 - Wyrażanie przyszłości: czas Present Continuous, konstrukcja: to be going to... 

- Turystyka: Przedmioty, które zabiera się na wakacje; środki transportu; wyrażenia związane z 

podróżowaniem. 

- Składanie propozycji i odpowiadanie na nie. 

- Czas Past Simple, czasowniki regularne i nieregularne. 

- Wyrażanie prośby – konstrukcja „Would you mind if I… ?” 

- Przymiotniki opisujące ludzi, przedmioty i sytuacje; przymiotniki opisujące uczucia. 

- Wyrażenia czasowe organizujące wypowiedź: finalny, eventually, at the moment, later, after, 

afterwards, while, when, now, ago. 

- Wyrażenia związane z edukacją. 

Semestr 2 

Stopniowanie przymiotników. 

- Typy domów. 

- Zaimki względne: where, whose, which, that, who. 

- Wyposażenie domu i pomieszczenia w domu. 

- Wyrażenia opisujące zdjęcia. 

- Produkty żywnościowe - warzywa i owoce, mięso, nabiał, napoje. 

- Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. 

- Wyrażenia określające ilość: a lot of, much, many, few, little, some, any, too much, too many, a 

few, a little. 

- Przymiotniki opisujące potrawy. 



- Składanie skargi i reagowanie na zażalenia. 

- Przedimki nieokreślone „a” i „the” i ich zastosowanie. 

- Wyrażanie przypuszczeń co do przyszłości – konstrukcje „to be going to” i „will”.. 

- Czasowniki modalne „may” i „might” w odniesieniu do przyszłości. 

- Słownictwo związane z ekologią. 

- Zawody i rodzaje pracy. 

- Przymiotniki opisujące pracę. 

- Przyrostki umożliwiające tworzenia nazw zawodów. 

- Wyrażenia typowe dla rozmów telefonicznych. 

- Wyrażenia opisujące cechy kandydatów do pracy. 

- Zwroty typowe dla listu formalnego. 

Semestr3  

- Czasowniki  opisujące związki międzyludzkie. 

- Present Perfect z „for” i „since”. 

- Obowiązki domowe. 

- Zwroty umożliwiające wyrażanie opinii. 

- Rodzaje programów telewizyjnych. 

- Słownictwo dotyczące filmów: gatunki filmowe, przymiotniki opisujące filmy, słowa umożliwiające 

zrecenzowanie filmu. 

- Rodzaje programów radiowych; środki masowego przekazu; działy w gazetach i magazynach. 

- Wyrażenia związane z korzystaniem z Internetu. 

- Past Perfect. 

- Różne rodzaje kradzieży; wyrażenia związane z popełnianiem przestępstwa. 

- Przymiotniki wyrażające emocje. 

- Przestępcy i przestępczość  

- Choroby i ich objawy; wyrażenia opisujące zasady postępowania w przypadku problemów ze 

zdrowiem. 

- Czasowniki modalne: should/shouldn’t, must/mustn’t, have to/don’t have to. 



- Dyscypliny sportowe, sport i sportowcy. 

- Udzielanie rad. 

- Wyrażenia związane z podróżowaniem komunikacją miejską. 

Semestr 4 

 
 Dział 
  

Słownictwo  Gramatyka  

Człowiek  dane personalne, części ciała, 
ubrania i akcesoria, wygląd 
zewnętrzny, cechy charakteru, 
uczucia; elementy wiedzy o krajach 
anglojęzycznych  
 

składnia czasowników, kolejność 
przymiotników  

Dom  części domu i pomieszczenia, rodzaje 
domów i mieszkań, meble i sprzęt 
domowy, warunki mieszkaniowe, 
wynajmowanie mieszkania, 
lokalizacja, prace domowe  
 

konstrukcja: there is/are, czasy 
teraźniejsze: Present Simple i 
Present Continuous,  

Szkoła  system oświaty, przedmioty szkolne, 
osoby; elementy wiedzy o krajach 
anglojęzycznych, przedmioty 
używane w szkole, miejsca i 
pomieszczenia, egzaminy  
 

czas przeszły: Past Simple 

Praca  zawody, przymiotniki opisujące 
pracę, w poszukiwaniu pracy; nauka i 
technika, praca i pieniądze, 
pracownicy, w pracy, urlopy i 
zwolnienia, bezrobocie  
 

przymiotniki: stopniowanie i 
porównywanie  

Życie rodzinne i towarzyskie  czynności codzienne, zajęcia w czasie 
wolnym, związki i relacje, styl życia, 
konflikty i problemy  

przyimki  

 

 

 

 

 

 

 

 



Semestr 5 

 
 Dział  
 

Słownictwo  Gramatyka  

Żywienie  artykuły spożywcze, przymiotniki 
opisujące jedzenie, przygotowywanie 
posiłków, diety, lokale 
gastronomiczne  
 

rzeczowniki policzalne i niepoliczalne  

Zakupy i usługi  rodzaje sklepów i towary, 
sprzedawanie i kupowanie; elementy 
wiedzy o krajach anglojęzycznych, 
usługi, składanie reklamacji, reklama  
 

zdania warunkowe 0 i 1, czasowniki 
modalne  

Podróżowanie i turystyka  zwroty, zakwaterowanie, wakacje i 
zwiedzanie, elementy wiedzy o 
krajach anglojęzycznych  
 

zdania przydawkowe  

Kultura  sztuki plastyczne,  
architektura, literatura, teatr, film, 
muzyka, media  
 

czas Present Perfect, czasy przeszłe  

Sport  dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, 
miejsca, osoby, uprawianie sportu  

przedimki, czasy przyszłe  

Semestr 6 

 
 Dział  Słownictwo  

 
Gramatyka  

Zdrowie  części ciała i narządy wewnętrzne, 
choroby, urazy, objawy, leczenie, 
służba zdrowia, niepełnosprawność, 
higieniczny tryb życia, uzależnienia  
 

 Stopniowanie przymiotników 
nieregularnych 

Nauka i technika  naukowcy i dziedziny nauki, badania 
i odkrycia naukowe, nauki 
przyrodnicze, technika i obsługa 
urządzeń, technika i obsługa 
urządzeń, technologie informacyjno-
komunikacyjne, awarie  

zdania okolicznikowe  

Świat przyrody  krajobraz, klimat, świat roślin i 
zwierząt, klęski żywiołowe i 
katastrofy, zagrożenia i ochrona 
środowiska, przestrzeń kosmiczna  
 

 

Państwo i społeczeństwo  struktura państwa i urzędy, 
organizacje społeczne i 
międzynarodowe; elementy wiedzy 
o krajach anglojęzycznych, 
gospodarka, konflikty wewnętrzne i 
międzynarodowe, przestępczość,sąd 

przysłówki, pytania rozłączne  



 


