Rozkład materiału dla grupy 20 h
Pierwszy semestr A1
Drugi semestr A2

Umiejętności
październik

listopad

grudzień

*styczeń

luty

Słownictwo
Gramatyka
Formuły powitalne i
Przypadki: mianownik,
Nawiązywanie kontaktu.
pożegnalne.
narzędnik, biernik,
Przedstawianie się. Opisywanie
Dane
osobowe.
dopełniacz.
osób i rzeczy. Prezentacja
Nazwy kolorów.
Czas teraźniejszy
swojej rodziny i relacji
Cechy
osób
i
rzeczy.
(koniugacje: -am, -asz,
osobistych. Wyrażanie
Zawody i zajęcia.
-ę, - isz/ -ysz, -ę, -esz,
upodobań i zainteresowań.
Zainteresowania. Hobby. -em,- esz w zakresie
Prowadzenie dialogu w sklepie, Sport.
podstawowym, w tym
restauracji, na dworcu
Sklepy i usługi. Zakupy. czasowniki zakończone
kolejowym, na poczcie.
Jedzenie i napoje.
na -ować).
Posiłki.
Przyimki.
Spójniki.
Opisywanie dnia codziennego Czas – nazwy miesięcy, Przypadki: miejscownik.
Opisywanie sytuacji i zdarzeń z dni tygodnia, pory dnia, Liczebniki główne i
przeszłości.
godziny.
porządkowe.
Planowanie przyszłości.
Nazwy miar i ilości.
Czasowniki ruchu.
Wyrażanie relacji
Pogoda. Pory roku.
Czas przeszły i przyszły.
przestrzennych i czasowych.
Aspekt czasowników.
Wyrażanie własnej opinii i
Przymiotnik i
preferencji. Wyrażanie uczuć
przysłówek.
pozytywnych i negatywnych.
Opowiadanie o tradycjach
rodzimych i polskich.
Składanie życzeń i gratulacji.
Opisywanie swojego domu,
mieszkania, pokoju.
Określanie przeznaczenia
przedmiotów.
Pytanie o informację,
udzielanie informacji.
Opisywanie samopoczucia i
stanu zdrowia.
Udzielanie rad.
Definiowanie, wyrażanie
opinii. Wyrażanie preferencji.

Święta religijne i
państwowe.
Mieszkanie i jego
wyposażenie.
Artykuły i sprzęty
gospodarstwa
domowego.
Ubranie męskie i
damskie.
Ciało człowieka.
Zdrowie. Opieka
medyczna.
Opis ludzi, charakter.,
zainteresowania.
Nazwy narodowości,
nazwy zawodów.
Opisywanie systemu edukacji Edukacja.

Zaimki osobowe,
dzierżawcze i pytajne.
Przypadki: celownik.

Stopniowanie
przymiotników i
przysłówków.
Mianownik l.mn.
rzeczowników i
przymiotników
męskoosobowych.
Rzeczowniki
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w Polsce. Porównywanie.
Wykształcenie. Praca. odczasownikowe.
Opisywanie środowiska
Zatrudnienie. Życiorys. Nieosobowe formy
naturalnego. Opisywanie i
Życie w mieście i na wsi.czasownika.
porównywanie życia w mieście Środowisko naturalne.
i na wsi.
Zwierzęta. Rośliny.
marzec
Wyrażanie życzeń, oczekiwań i Uczucia i zmysły.
Tryb rozkazujący.
powinności. Wyrażanie
Przyjaźń. Relacje z
Odmiana liczebników w
propozycji, prośby. Wyrażanie innymi ludźmi.
datach.
opinii, sądu, zdania,
Rodzina. Małżeństwo. Zdania ze spójnikiem
upodobania.
Turystyka i podróże.
żeby, że.
Zachęcanie i zniechęcanie do Zainteresowania.
Zdania współrzędnie
działań.
Rozrywki. Sport.
złożone.
Wyrażanie aprobaty i
Czas wolny. Listy,
Czasowniki ruchu.
dezaprobaty, rozczarowania. e-maile, SMS-y.
kwiecień
Wyrażanie przypuszczenia i
Ruch drogowy.
Rzeczowniki typu
warunku. Wyrażanie
Środki transportu,
„zwierzę”.
zdziwienia i zaskoczenia.
komunikacja.
Tryb przypuszczający,
Zachęcanie do zakupów,
Ekologia, ochrona
zdania warunkowe.
reklamowanie towaru.
środowiska.
Doradzanie i odradzanie.
Sprzęty, urządzenia
Składanie reklamacji i skargi. domowe.
*maj/czerwiec Opisywanie wynalazków i
Wynalazki i odkrycia. Imiesłów
odkryć oraz ich roli w życiu
Daty.
przymiotnikowy bierny.
człowieka. Opowiadanie o
Środki masowego
Strona bierna.
różnych formach spędzania
przekazu.
Zdania podrzędnie
wolnego czasu. Opowiadanie o Film, teatr, malarstwo, złożone.
książkach i prasie. Opisywanie wystawy, wernisaże.
Mowa zależna.
roli Internetu, telewizji i kina
we współczesnym świecie.
Argumentowanie.
Recenzowanie.
Powtórzenie wiadomości. Informacje na temat egzaminów certyfikatowych.

Oprac. dr Izabela Wieczorek, dr Anna Roter-Bourkane
* Decyzję o realizacji fakultatywnych – wyróżnionych kolorem – fragmentów planu podejmuje
wykładowca, uwzględniając możliwości i tempo pracy danej grupy.
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