Rozkład materiału dla grupy 4h A2

październik

listopad

Umiejętności
Przedstawianie się, wyrażanie
upodobań i zainteresowań.
Opisywanie wyglądu i
osobowości.
Wyrażanie opinii i emocji.
Opisywanie zdarzeń z
przeszłości.
Opowiadanie o rodzinie,
tworzenie biografii.

Porównywanie i ocenianie.
Wyrażanie opinii oraz
preferencji.
Streszczanie i recenzowanie
filmu.
grudzień
Tworzenie definicji.
Opisywanie i planowanie
przyszłości.
Udzielanie informacji.
Opowiadanie o pracy,
przedstawianie problemów
zawodowych.
Prezentowanie tradycji
rodzimych i polskich.
Składanie życzeń.
styczeń/luty
Opowiadanie o sobie.
ostatnia lekcja Udzielanie i przeprowadzanie
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wywiadu.
Opisywanie relacji
międzyludzkich.
Formułowanie polecenia i
życzenia.
marzec
Określanie przeznaczenia
różnych przedmiotów i
urządzeń.
Porównywanie przeszłości z
teraźniejszością.
Wyrażanie zadowolenia i
niezadowolenia.
Pisanie reklamacji.

Słownictwo
Gramatyka
Wygląd, charakter, stan Powtórzenie
cywilny, zainteresowania. przypadków: narzędnik,
Historia rodziny.
biernik, dopełniacz,
Daty.
miejscownik.
Odmiana liczebników w
datach.
Mianownik liczby
mnogiej rzeczowników i
przymiotników
męskoosobowych.
Film i kino.
Zdania z określeniem
Gatunki filmowe.
ilości.
Charakter i osobowość – Przyimki statyczne i
ciąg dalszy.
dynamiczne.
Zalety i wady ludzi.
Zdania celowe.
Edukacja, wykształcenie. Celownik.
Praca i zatrudnienie.
Mianownik liczby
Życiorys i list
mnogiej rzeczowników i
motywacyjny.
przymiotników
Święta religijne i
męskoosobowych
państwowe.
(utrwalenie).
Rzeczowniki
odczasownikowe.
Rodzina i przyjaciele.
Relacje z ludźmi.
Pochodzenie.

Powtórzenie: biernik.
Czasowniki z biernikiem
i przyimkiem.
Zdania ze spójnikiem
żeby.

Sprzęty i urządzeniaTworzenie
i
użycie
domowe.
rzeczowników
Wynalazki współczesnej odczasownikowych.
techniki.
Formy
bezosobowe
czasownika
(czas
teraźniejszy i przeszły).
Imiesłowy
przymiotnikowe bierne.
Strona bierna.
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kwiecień

Opisywanie stanu zdrowia i
samopoczucia.
Doradzanie i odradzanie.
Zachęcanie i zniechęcanie.
Wyrażanie relacji
przestrzennych.
Opowiadanie o podróżach.

Zdrowie i samopoczucie.
Podróże.
Agroturystyka.
Ekologia.

maj

Opisywanie środowiska
Przyroda, zwierzęta.
naturalnego.
Internet, komputer.
Używanie związków
frazeologicznych z nazwami
zwierząt.
Posługiwanie się słownictwem
związanym z komputerem i
Internetem.
Charakteryzowanie świata
Internetu.
czerwiec
Wyrażanie opinii i własnych Książka i prasa.
ostatnia lekcja upodobań.
Telewizja i teatr.
nr 19
Przytaczanie wypowiedzi
innych osób.
Recenzowanie i streszczanie.
Wyrażanie emocji.

Tworzenie i użycie trybu
rozkazującego (formy
twierdzące i przeczące,
problem aspektu w trybie
rozkazującym).
Powtórzenie: zaimki
osobowe w celowniku.
Czasowniki ruchu.
Przyimki w
okolicznikach miejsca.
Spójniki w zdaniach
złożonych.
Rzeczowniki
odczasownikowe
(powtórzenie).
Tryb warunkowy, zdania
warunkowe.

Zdania podrzędne
podmiotowe i
dopełnieniowe.
Mowa zależna i
niezależna.

Decyzję o realizacji fakultatywnych – wyróżnionych kolorem – fragmentów planu podejmuje
wykładowca, uwzględniając możliwości i tempo pracy danej grupy.
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