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PROGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ:
Zajęcia rozwijające uzdolnienia – Język angielski gr.1

Miejsce realizacji zajęć Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Białej Podlaskiej
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36

Imię i nazwisko 
prowadzącego zajęcia

AGNIESZKA SZOT 

Ilość godzin ogółem 30
Cele edukacyjne  rozwój sprawności pisania w języku angielskim 

(rozprawka, artykuł, list formalny)
 rozwój sprawności mówienia w języku angielskim
 poszerzenie zasobu słownictwa 

Plan nauczania

Lp.
Temat zajęć

edukacyjnych
Treści realizowane w ramach

poszczególnych zajęć edukacyjnych
Ilość godzin

dydaktycznych

1.
Writing test – test 
sprawdzający

2

2.
Renting a place to 
live

rozwój sprawności mówienia, wynajmowanie 
mieszkania, wady i zalety wynajmowania 
mieszkania

2

3.
Are good looks 
important? 

rozwój sprawności mówienia – wpływ wyglądu 
zewnętrznego na życie człowieka 1

4.
School education – is
it better than 
homeschooling?

przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie
szkoły, kształcenie poza szkolne, system oświaty
– pisanie rozprawka wyrażająca opinię

2

5.
E-learning and 
studying abroad

nauka online, studiowanie zagranicą – mówienie 2

6. Computer games
wpływ gier komputerowych na życie młodych 
ludzi – mówienie 1

7. Peer pressure 
presja rówieśników (relacje międzyludzkie, 
wpływ innych na zachowanie) – mówienie 1

8. GMO
wpływ żywności modyfikowanej genetycznie na
zdrowie i życie człowieka – pisanie (rozprawka 
typu za i przeciw)

2

9. Animal experiments
testy na zwierzętach – problemy etyczne – 
mówienie, pisanie 2

„Dobra szkoła – lepsza przyszłość”
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Białej Podlaskiej tel/fax 833436606
e-mail: projektdslp@gmail.com



10.
Is modern art worth 
public attention?

dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, 
uczestnictwo w kulturze, sztuka nowoczesna – 
mówienie

2

11. Media censorship
media, fake news, cenzura w mediach – pisanie 
– list formalny 2

12. Feminism feminizm w XXI wieku 1

13. Death penalty
kara śmierci – problemy etyczne, przestępczość, 
– pisanie (artykuł) 2

14.
EU membership – for
and against

wady i zalety członkowstwa w Unii Europejskiej
(struktura państwa, urzędy, organizacje 
społeczne i międzynarodowe, konflikty 
wewnętrzne i międzynarodowe,
przestępczość, polityka społeczna, gospodarka) –
pisanie, mówienie

2

15. Globalisation 

globalizacja – ( urzędy, organizacje społeczne i 
międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i 
międzynarodowe,
przestępczość, polityka społeczna, gospodarka) –
pisanie, mówienie

2

16.
Multiculturalism – 
risks and benefits

korzyści oraz zagrożenia wynikające z 
wielokulturowości, znajomość problemów 
pojawiających się na styku różnych kultur i 
społeczności – pisanie, mówienie

2

17.
Writing test – test na 
zakończenie zajęć 

2

Razem 30

Pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć:
 handouty 
 tablica
 magnetofon
 laptop 
 zdjęcia i wykresy (materiały stymulujące) 

„Dobra szkoła – lepsza przyszłość”
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Białej Podlaskiej tel/fax 833436606
e-mail: projektdslp@gmail.com


