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PROGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ:
Zajęcia rozwijające uzdolnienia – Język angielski gr.2

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

MARTA WEŚNIUK

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

(rozprawka, artykuł, list formalny)
 rozwój sprawności mówienia, czytania i słuchania w 

języku angielskim
 poszerzenie zasobu słownictwa oraz struktur 

gramatycznych

Plan nauczania

Lp.
Temat zajęć

edukacyjnych
Treści realizowane w ramach

poszczególnych zajęć edukacyjnych
Ilość godzin

dydaktycznych

1. Test sprawdzający 3

2.
Appearance and 
personality

rozwój sprawności mówienia – wpływ wyglądu 
zewnętrznego na życie człowieka 2

3. Houses
Rodzaje domów i mieszkań, wyposażenie 
mieszkania, przymiotniki opisujące mieszkanie- 
poszerzanie zasobu słownictwa

2

4. Renting a flat
Wynajmowanie, kupno oraz sprzedaż 
mieszkania- czytanie, mówienie 2

5. Present Tenses Czasy teraźniejsze 1

6. Studying abroad
Wady i zalety studiowania za granicą- pisanie 
(rozprawka typu za i przeciw) 1

7. Work 
Warunki pracy i zatrudnienia, rynek pracy- 
czytania i słuchanie 2

8. Temporary 
employement-
advantages and 

Wady i zalety podejmowania dorywczej pracy 
przez nastolatków- mówienie

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



drawbaks

9. Life without tv
Formy spędzania wolnego czasu, styl życia- 
mówienie 2

10. Dieting Dieta, zdrowe odżywianie- pisanie (artykuł) 2

11. Past Tenses Czasy przeszłe- ćwiczenia 1

12. Health 
Schorzenia, ich przyczyny, objawy i leczenie- 
słuchanie, czytanie 2

13.
Smoking in public 
places

Palenie w miejscach publicznych- mówienie, 
pisanie (rozprawka) 2

14. Passive Voice Strona bierna 1

15. Environment 
Zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, 
klęski żywiołowe- słuchanie, czytanie 1

16. Today’s world
Organizacje międzynarodowe, problemu i 
konflikty wewnętrzne i międzynarodowe- 
pisanie, mówienie

1

17.
Test na zakończenie 
zajęć 

3

Razem 30

Pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć:
 handouty 
 tablica 
 magnetofon
 tablet
 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


