
JĘZYK ANGIELSKI – KLASA IV 

NACOBEZU 

 

 

GRAMMAR 

 

1. Umiem odmienić czasownik “to be” w 1, 2, 3 osobie liczby pojedynczej w długiej i krótkiej 
formie i zastosować go w zdaniach i pytaniach; umiem udzielić krótkiej odpowiedzi twierdzącej 
i przeczącej na zadane pytanie z czasownikiem „to be” 

2. Potrafię dokonać odmiany przez osoby w liczbie pojedynczej oraz wymienić przymiotniki 
dzierżawcze w 3 osobie liczbie pojedynczej („his”, „her”) ; obie odmiany umiem zastosować w 
zdaniach, pytaniach i przeczeniach 

3.  Wiem, kiedy należy użyć przedimka nieokreślonego „a”, a kiedy „an” 

4. Umiem odmienić czasownik “to be” w liczbie pojedynczej i mnogiej w długiej i krótkiej 
formie; umiem wybrać odpowiednią formę czasownika w podanych zdaniach; umiem 
udzielić krótkiej odpowiedzi twierdzącej i przeczącej na zadane pytanie z czasownikiem „to 
be” 

5. Znam wszystkie przymiotniki dzierżawcze w liczbie pojedynczej i mnogiej i potrafię 
napisać odpowiedni przymiotnik dzierżawczy w zdaniu lub wybrać jeden z dwóch podanych 
w zdaniu 

6. Umiem ułożyć zdanie lub przekształcić je używając dopełniacza saksońskiego (‘s) 
7. Wiem, kiedy należy użyć w zdaniu przedimka określonego („the”), a kiedy przedimków 

nieokreślonych („a” lub „ an”) 
8. Umiem zamienić zdania twierdzące z czasownikiem „to be” na zdanie przeczące 
9. Potrafię odmienić czasownik „have got” w liczbie pojedynczej i wstawić odpowiednią 

formę do podanych zdań twierdzących i przeczących 
10. Pnam znaczenie wyrazów „this”, „that”, „these”, „those” i umiem zastosować je w zdaniach lub 

podpisać pod obrazkami 
11. Wiem, jak pisze się liczbę mnogą do podanych regularnych rzeczowników w liczbie 

pojedynczej (dog – dogs) 

12. Potrafię odmienić czasownik „have got” w liczbie pojedynczej i mnogiej w formie długiej i 
krótkiej; wiem, jak wstawić odpowiednią formę do podanych zdań twierdzących, przeczących 
oraz pytań; umiem udzielić krótkiej odpowiedzi twierdzącej i przeczącej na zadane pytanie z 
czasownikiem „have got” 

13. Potrafię stosować czasownik can w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających.  

14. Potrafię stosować w mowie i piśmie there is/ are, przedimki a/ an, określniki some i any oraz 

przyimki miejsca. 

15. Znam zasady użycia i potrafię stosować w mowie i piśmie czas Present Simple w zdaniach 

twierdzących, przeczących i pytających.  

16. Znam szyk wyrazów w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających. 

17. Znam i stosuję przysłówki częstotliwości (np. always, often, never).  

18. Znam zasady tworzenia i używania czasu Present Continuous w zdaniach twierdzących, 

przeczących, pytających. Potrafię stosować czas Present Continuous.  

19. Znam różnicę w znaczeniu i użyciu między czasem Present Simple a Present Continuous.  

20. Potrafię stosować czas Present Continuous i Present Simple. 

21. Potrafię wstawić/ wybrać w zdaniach/ tekście some i any, how much i how many oraz ułożyć 

pytania z much lub many i odpowiedzieć na nie. 

 

 

 

 



VOCABULARY 

 

1. Potrafię napisać nazwy przedmiotów, które znajdują się w szkolnej klasie 
2. Znam nazwy przyborów szkolnych 
3. Umiem napisać liczby od 1 do 20 
4. Potrafię przywitać się i przedstawić oraz zapytać o imię drugiej osoby 
5. Znam angielski alfabet i umiem przeliterować np. swoje nazwisko 

6. Umiem zapytać o wiek i udzielić informacji na temat swojego wieku 
7. Znam pisownię kolorów oraz kształtów; potrafię zapytać o ulubiony kolor i odpowiedzieć na to 

pytanie; wiem, jak zapytać o kolor lub kształt danych przedmiotów 
8. Umiem wymienić nazwy najbardziej znanych owoców 

9. Znam pisownię członków rodziny oraz wiem, jak zapytać o członków rodziny i udzielić 
odpowiedzi na takie pytania („Is it your mum? Yes, she is”) 

10. Umiem napisać nazwy części ciała i dopasować je do obrazków 
11. Znam przymiotniki o znaczeniu pozytywnym ( „beautiful”) i negatywnym („horrible”) opisujące 

wygląd 
12. Znam nazwy krajów i umiem je napisać 
13. Potrafię uzupełnić podane zdania lub tekst odpowiednimi przyimkami miejsca 
14. Wiem, jak napisać liczbę mnogą do podanych nieregularnych rzeczowników w liczbie 

pojedynczej (child - children) 

15. Potrafię napisać o sobie i swojej kolekcji oraz o tym, co mam i czego nie mam w swoim 

pokoju.  

16. Znam i stosuję zwroty używane w sklepie, słownictwo związane z pamiątkami z różnych 

krajów, nazwy zwierząt i części ich ciała. 

17. Potrafię rozmawiać o swoim pokoju, opisać swój pokój – obecny i wymarzony. 

18. Potrafię napisać email z opisem swojego domu. 

19. Potrafię opowiedzieć i napisać o swoich czynnościach w różnych porach dnia. 

20. Potrafię powiedzieć, na czym polega praca różnych osób (zawody). 

21. Potrafię określać czas (podawać godziny i pytać o godzinę) 

22. Potrafię opisać ubrania postaci na ilustracji. 

23. Potrafię powiedzieć, w co jestem dziś ubrany i co zwykle noszę w różnych porach roku, w 

szkole itp. 

24. Znam i stosuję zwroty używane w rozmowie na temat ubrań oraz słownictwo związane z 

ubraniami. 

25. Potrafię powiedzieć, co jadam/ piję na śniadanie, obiad, kolację. 

26. Potrafię odegrać z kolegą dialog w restauracji. 

 

 


