Rozkład materiału dla grupy 10 h
Pierwszy semestr B2
Drugi semestr C1

Umiejętności
październik

Nawiązywanie kontaktu.
Przedstawianie się.
Referowanie cudzych opinii.
Wyrażanie uczuć
pozytywnych,Wyrażanie
pochwał i
komplementów.Wyrażanie
własnych opinii.

Słownictwo
Gramatyka
Formuły powitalne i
Koniugacje –
pożegnalne.
powtórzenie.Fleksja
Dane osobowe.
rzeczownikówNazwy kolorów.
powtórzenie.Nazwy
Cechy osób i rzeczy.
deminutywne.Nazwy
Zawody i zajęcia.
czynności.
Zainteresowania. Hobby.
Sport.
Relacje między ludźmi.

listopad

Wyrażanie
Czas.
oburzenia.Wyrażanie
Nazwy miar i ilości.
protestu.Argumentowanie.Prop Pogoda. Pory
ozycja
roku.Emocje.Dziedziny
działania,zgoda,odrzucenie
kultury.Tradycje
propozycji.
kulturowe.

Fleksja rzeczowników
nieregularnych.Nazwisk
a polskie.Negacja
podwójna i
wielokrotna.Formy
nieosobowe.Nazwy
augmentatywne.Imiesłó
w przymiotnikowy
czynny.

grudzień

Opowiadanie o tradycjach
rodzimych i polskich.
Składanie życzeń i gratulacji.
Przepraszanie,wybaczanie.Dor
adzanie,odradzanie.

Święta religijne i
Szyk przydawki
państwowe.
przymiotnikowejZaimki
Rodzina.Życie człowiekaosobowe, dzierżawcze
od narodzin do śmierci. .Tryb rozkazujący.Formy
męskoosobowe i
rzeczowe.Fleksja i
składnia liczebników.
.Wyrazy złożone.

*styczeń

Wyrażanie relacji
czasowych.Planowanie
przyszłości.Wyrażanie
obawy,strachu,lęku.Wyrażanie
możliwości,niemożliwości,
konieczności..

Ciało człowieka.
Zdrowie. Opieka
medyczna.
Opis ludzi, charakter.,
Nazwy narodowości,
nazwy
zawodów.Praca,zarobki.

luty

Opisywanie systemu edukacji Edukacja.
Strona zwrotna.
w Polsce. Porównywanie.
Wykształcenie. Życiorys. Stopniowanie
Opisywanie środowiska
Życie w mieście i na wsi.przymiotników i

Aspekt
czasowników.Imiesłów
przymiotnikowy bierny.
Strona bierna.Liczebniki
zbiorowe.Nazwy cech
abstrakcyjnych. Tryb
waunkowy.
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naturalnego. Opisywanie i
Środowisko
porównywanie życia w mieście naturalne.Ekologia.
i na wsi.
marzec
Zachęcanie i zniechęcanie do
działań.
Wyrażanie aprobaty i
dezaprobaty,
rozczarowania.Wyrażanie
krytyki,reagowanie na
krytykę.Wyrażanie relacji
przestrzennych.

kwiecień

Uczucia i zmysły.
Przyjaźń. Relacje z
innymi ludźmi.
Rodzina. Małżeństwo.
Turystyka i podróże.
Środki transportu.Ruch
drogowy. Sport.
Czas wolny. Listy,
e-maile, SMS-y.

Wyrażanie przypuszczenia i
warunku i konsekwencji..
Wyrażanie zdziwienia i
zaskoczenia.
Reklamowanie towaru.
Składanie reklamacji i
skargi.Udział w dyskusji.

*maj/czerwiec Opowiadanie o różnych
formach spędzania wolnego
czasu. Opowiadanie o
książkach i prasie. Opisywanie
roli Internetu, telewizji i kina
we współczesnym
świecie.Zadawanie pytań do
wywiadu.
Argumentowanie.
Recenzowanie.

przysłówków.Wypowied
zenia współrzędnie
złożone.
Nazwy żeńskie.
Czasowniki
ruchu.Przysłówki
odprzymiotnikowe.Zdani
a podrzędnie
złożone.Zdania
podrzędnie złożone
podmiotowe.Interpunkcj
a w zdaniach
współrzędnie i
podrzędnie złożonych.
.Zdania pdrzędnie
złożone
dopełnieniowe.Mowa
zależna i
niezależna.Nazwy
wykonawców
czynności.Czasowniki
pochodzące od
rzeczowników i
przymiotników.

Wynalazki i odkrycia.
Daty.
Środki masowego
przekazu.
Film, teatr, malarstwo,
wystawy, wernisaże.

Zdania okolicznikowe
miejsca, czasu,sposobu,
przyczyny.Nazwy
miejsc.Rzeczowniki i
przymiotniki
prefiksalne.Zdania
warunkowe.

Powtórzenie wiadomości. Informacje na temat egzaminów certyfikatowych.
* Decyzję o realizacji fakultatywnych – wyróżnionych kolorem – fragmentów planu podejmuje
wykładowca, uwzględniając możliwości i tempo pracy danej grupy.
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