
JĘZYK ANGIELSKI 
Klasa 5 Szkoły Podstawowej 

 
CZYTANIE  
1. Umiem głośno odczytać tekst i dialog. 

2. Znam prawidłową intonację i staram się jej używać. 

3. Potrafię przeprowadzić krótką analizę przeczytanego tekstu. 

4. Wiem, jak wyszukać szczegółowe informacje w tekście. 

5. Rozumiem treść poleceń w j angielskim. 

6. Rozumiem powszechnie spotykane dokumenty, takich jak: menu, rozkład jazdy, ogłoszenia, 

reklamy, listy, instrukcje. 

7. Potrafię znaleźć odpowiedź na postawione pytanie i zadać pytanie. 

 

 

PISANIE  
1. Jestem świadomy różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu. 

2. Umiem poprawnie zapisać samodzielnie i ze słuchu większości znanych słów.  

3. Znam poprawną pisownię poznanych słówek. 

4. Znam poprawny szyk zdania w j. angielskim i staram się go stosować. 

5. Umiem napisać krótki list o sobie i swoich zainteresowaniach i o innych osobach. 

6. Potrafię za pomocą prostego tekstu pisemnego przekazać prostą informację. 

 

 

MÓWIENIE 
1. Potrafię zadawać proste pytania oraz udzielać odpowiedzi. 

2. Umiem zdobywać i udzielać informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego. 

3. Wiem jak sformułować krótką wypowiedź o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu, swoich 

przekonaniach i wartościach. 

4. Potrafię zainicjować i podtrzymać prostą rozmowę. 

5. Znam poprawną wymowę w zakresie poznanego materiału językowego. 

 

 

SŁUCHANIE 

1. Rozumiem instrukcje nauczyciela. 

2. Rozumiem ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy. 

3. Rozumiem ogólny sens oraz wyszukać informacje szczegółowe w nieskomplikowanych 

wypowiedziach i dialogach. 



 

GRAMATYKA 

1. Przedimek nieokreślony "a/an" i określony "the". 

2. Zaimki dzierżawcze, przyimki miejsca, liczebniki główne i porządkowe, daty. 

3. Czas Past Simple. 

4. Konstrukcja „going to" dla wyrażenia przyszłości. 

5. Konstrukcja gramatyczna there is / are, some i any,  

6. Przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu. 

7. Stopniowanie przymiotników. 

8. Tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych, pytajniki: which, whose, why. 

9. Czasowniki modalne: must, can, have to, should 

10. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, much, many, a lot of;  

11. Czas Present Simple, Czasownik to be, Czasownik have got. 

12. Zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące, dopełniacz saksoński. 

13. Liczba mnoga rzeczownika. 

14. Czas Present Continuous. 

 

 

SŁOWNICTWO 

1. Człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania); 

2. Dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia); 

3. Szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne); 

4. Praca (popularne zawody); 

5. Życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia 

codziennego, formy spędzania czasu wolnego); 

6. Żywienie (artykuły spożywcze, posiłki); 

7. Zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie); 

8. Podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata); 

9. Kultura (święta, obrzędy krajów anglojęzycznych.); 

10. Sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy); 

11. Zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna); 

12. Świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz). 

 

 

 

 


