Rozkład materiału dla grupy 20 h
pierwszy semestr A2
drugi semestr B1

Umiejętności

Słownictwo
Gramatyka
Opis osoby: cechy
Liczba mnoga
charakteru;
rzeczowników i
praca, czas pracy
przymiotników
zarobki, warunki pracy; męskoosobowych,
życie człowieka od
struktury porównawcze,
urodzin do śmierci, daty; deklinacja przymiotnika,
okoliczniki czasu,
spójniki, zaimki każdy,
wszyscy, liczebniki
główne i porządkowe
(daty), czas przeszły
(aspekt);
Szkoła, edukacja,
Czas przyszły (aspekt
wykształcenie,
dokonany i niedokonany,
kursy,architektura,
czasowniki modalne),
infrastruktura,sklepy,
zdania warunkowe,
urzędy, usługi, przyroda, stopniowanie
rośliny, zwierzęta,
przymiotników,
rodzina, uczucia
miejscownik,
przysłówek (tworzenie,
użycie, stopniowanie),
zdania ze spójnikiem że,
żeby,

październik

Opis osoby, porównanie,
wyrazanie opinii, wyrażanie
opinii na temat pracy,
dyskusja, uogólnianie,
opisywanie sytuacji i faktów
z przeszłości, wyrazanie
relacji czasowych
zwiazanych z przeszłością;

listopad

Wyrażanie uczuć, wyrażanie
przyszłości, wyrażanie
warunku, relacje czasowe,
opisywanie życia w mieście,
wyrażanie relacji
przestrzennych,
porównywanie,
argumentowanie, opisywanie
życia na wsi i środowiska
naturalnego, wyrażanie
życzenia, oczekiwania,
opisywanierelacji
międzyludzkich
Wyrażanie przypuszczenia i Przyjaźń, relacje
Tworzenie użycie zdań
warunku, opisywanie uczuć, międzyludzkie, sprzęt warunkowych, odmiana
opisywanie sympatii i
AGD, wynalazki i
zaimka się,celownik,
antypatii, zachęcanie do
odkrycia, święta religijne tryb warunkowy (powt.),
zakupów, reklamowanie,
i państwowe
rzeczowniki
pytanie o informację, opis
odczasownikowe,
mieszkania, opisywanie
bezosobowe formy
wynalazków i odkryć,
czasownika, imiesłów
wyrażanie niezadowolenia,
przymiotnikowy bierny,
składanie reklamacji,
strona bierna, zdania
określanie celu i
współrzędnie i
przeznaczenia, opowiadanie o
podrzędnie złożone
świętach i tradycji, składanie
okolicznikowe czasu i
życzeń, gratulacji,
miejsca, wyb. spójniki
kondolencji

grudzień

1

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj/czerwiec*

Pytanie o samopoczucie, opis Zdrowie i zdrowy styl
stanu zdrowia, prośba o radę, życia, samopoczucie,
doradzanie i odradzanie,
turystyka i podróże,
opowiadanie o podróżach,
słownictwo zwiazane z
zachęcanie i zniechęcanie,
Internetem, elementy
lokalizowanie w przestrzeni, języka potocznego,
mówienie o Internecie,
książki i prasa,
wyrażanie zdziwienia,
wyrazanie upodobania,
protestu, recenzowanie,

Tryb rozkazujący, aspekt
w trybie rozkazującym,
zdania podrzędnie
złożone okolicznikowe
celu i przydawkowe,
zaimki pytające,
rzeczowniki
odczasownikowe, zdania
podrzędnie złożone
podmiotowe i
dopełnieniowe
Wyrażanie opinii o filmie,
Kino, telewizja, czas
Zdania okolicznikowe
cytowanie wypowiedzi, rola wolny, egzaminy, dane przyczyny, mowa
TV i kina we współczesnym osobowe (idiomy),
zależna i niezależna,
świecie (argumentowanie), nauka, sposoby uczenia Pow. – tryb rozkazujacy
Kontrola przebiegu rozmowy, się, zapamiętywanie
i przypuszczający,
wyrażanie sposobu,
informacji, moda, usługi, nieosobowe formy
wyrazanie uznania i
higiena osobista,
czasownika,
komplementowanie,
przedmioty codziennego przymiotnik-przysłówek,
użytku
Wyrażanie zadowolenia,
Warunki pracy, płace, Składnia liczebnków,
niezadowolenia,
warunki życia,
dopełniacz po
rozczarowania, zachęcanie, Kuchnia, przepisy i
liczebnikach i
przekonywanie, porównanie, diety, Polacy za granicąi wyrażeniach
opowiadanie, opis
cudzoziemcy w Polsce, ilościowych, tyb
mniejszości
rozkazujący po negacji,
odmiana liczebników
głównych, wyrazania
czasowe
Wyrażanie konieczności,
Typy urzędów,
Alternacja ą/ę w
prośba o przyzwolenie,
załatwianie spraw,
deklinacji, mieć +
przyzwalanie, obiecywanie i dokumenty, nazwy
bezokolicznik,
zapewnianie, oferowanie,
warsztatów, usługi,
przymiotnikowa
rozpoczynanie rozmowy,
miary, ilości, pieniądze odmiana rzeczowników
wyrażanie pewności i
typu chory, odmiana
niepewności
imion i nazwisk
Wyrazanie warunku i
Słownictwo
Zdania warunkowe (brak
konsekwencji, ważności,
ekonomiczne, życie
następstwa czasu),
obojętności i dystansu,
polityczne w Polsce,
odmiana niektórych
dyskutowanie (cd.),
równouprawnienie i
rzeczowników, nazwy
relacjonowanie
dyskryminacja
państw (dopełniacz)

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