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Zakres
komunikacyjny/
problematyka

zaj´ç

Za po zna nie
ucznia z wy mo -
ga mi i kry te ria -
mi oce ny na
lek cjach j´ zy ka
ro syj skie go

– okreÊliç, jakim alfabetem pos∏ugujà si´ Rosjanie
i jakiej waluty u˝ywajà

– nazwaç stolic´ Rosji, najbardziej znany port rosyjski
i najd∏u˝szà rzek´ p∏ynàcà przez Rosj´

– wymieniç nazwiska znanych Rosjan 
– wymieniç w j´zyku polskim kolory flagi rosyjskiej,

nazwaç paƒstwa graniczàce z Rosjà 
– powiedzieç po polsku, w jakim mieÊcie znajduje si´

muzeum Ermita˝, jak kiedyÊ nazywa∏ si´ Sankt
Petersburg 

– okreÊliç, jakiego wyznania jest wi´kszoÊç Rosjan,
kiedy w obrzàdku prawos∏awnym obchodzona jest
Wigilia

– powiedzieç, jakiej szerokoÊci sà rosyjskie tory
kolejowe w stosunku do polskich

Podr. s. 6 i 7
Z. çw. s. 3
(alfabet rosyjski)
Mapa Federacji
Rosyjskiej
Flaga Federacji
Rosyjskiej
Widokówki
lub slajdy
przedstawiajàce
Rosj´
Waluta rosyjska

Wed∏ug
WSO i PSO

1

Pod sta wo we in -
for ma cje o Ro sji
w j´ zy ku pol skim

Wymagania edukacyjne
Ârodki

dydaktyczne

Procedury sprawdzania
i oceniania osiàgni´ç ucznia

Zadania
sprawdzajàce

Kryteria
oceniania

Liczba
godzin

Podstawowe (P)
Uczeƒ potrafi

Ponadpodstawowe (PP)
Uczeƒ potrafi

Plan wynikowy do j´zyka rosyjskiego
przeznaczony dla klasy 1 szko∏y ponadgimnazjalnej

realizujàcej podr´cznik Wot i my 1

(materia∏ nauczania realizowany zgodnie z wariantem IV.0. podstawy programowej)
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ê
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ÒÍ
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‡‚
ËÚ
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?

Zakres
komunikacyjny/
problematyka

zaj´ç

Za po zna nie
z al fa be tem
ro syj skim
– z dru ko wa ny -
mi i pi sa ny mi,
wiel ki mi i ma ∏y -
mi li te ra mi oraz
z dêwi´ ka mi

S∏o wa po dob nie
brzmià ce w j´ zy -
ku pol skim i ro -
syj skim

Li te ry
dru ko wa ne
i pi sa ne (wiel kie
i ma ∏e): Ä‡, Ñ‰,
äÍ, åÏ, çÌ, éÓ,
íÚ, ó˜, ù˝

Zdania pytajàce:
äÚÓ ˝ÚÓ? óÚÓ ˝ÚÓ?

– powtórzyç za lektorem alfabet rosyjski
– rozpoznaç litery alfabetu rosyjskiego
– znaleêç samog∏oski wyglàdajàce jak polskie, ale

oznaczajàce inne dêwi´ki
– wymieniç samog∏oski jotowane
– znaleêç spó∏g∏oski wyglàdajàce jak polskie, ale

oznaczajàce inne dêwi´ki
– okreÊliç funkcje znaku mi´kkiego i twardego

– prze czy taç i zro zu mieç s∏o wa po dob nie brzmià ce
w j´ zy ku pol skim ro syj skim

– zro zu mieç us∏y sza ne s∏o wa po dob nie brzmià ce
w obu j´ zy kach

– poprawnie wymawiaç
g∏oski

– prze czy taç s∏o wa
z no wo po zna ny mi
g∏oskami

– po praw nie na pi saç li te ry
– po praw nie ∏à czyç li te ry
– na pi saç s∏o wa

z no wo po zna ny mi
li te ra mi

– po wtó rzyç za lek to rem
py ta nie i od po wiedê,
a na st´p nie po praw nie
je prze czy taç

– pra wi d∏o wo wy ma wiaç
g∏oski

– pra wi d∏o wo prze czy taç
s∏o wa z no wo po zna ny mi
g∏oskami

– pra wi d∏o wo pi saç
i ∏à czyç li te ry

– pra wi d∏o wo na pi saç
s∏o wa z no wo po zna ny mi
li te ra mi

– pra wi d∏o wo po wtó rzyç
za lek to rem py ta nie
i od po wiedê, a na st´p nie
je prze czy taç

Podr. s. 8 çw. 1
Z. çw. s. 3
Podr. s. 9 çw. 2

Podr. s. 9 çw. 3
Podr. s. 9 çw. 4
Podr. s. 9 çw. 5

Podr. s. 10 çw. 1

Z. çw. s. 4 çw. 1
Z. çw. s. 5 çw. 4
Z. çw. s. 5 çw. 5
– na lek cji
pi sem nie po
jed nym s∏o wie

Podr. s. 10
çw. 2 i 3

Podr. s. 10
çw. 2, 3, 4

Z. çw. s. 4 çw. 2
– zad. dom. pi sem nie
Z. çw. s. 5 çw. 3
– zad. dom. pi sem nie
Z. çw. s. 5 çw. 5 – zad.
dom. pi sem nie
uzu pe∏ nie nie

Podr. s. 11 çw. 6 i 7

Wed∏ug
WSO i PSO

Wed∏ug
WSO i PSO

2

2

Wymagania edukacyjne
Ârodki

dydaktyczne

Procedury sprawdzania
i oceniania osiàgni´ç ucznia

Zadania
sprawdzajàce

Kryteria
oceniania

Liczba
godzin

Podstawowe (P)
Uczeƒ potrafi

Ponadpodstawowe (PP)
Uczeƒ potrafi
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Akcent
w j´zyku
rosyjskim

Wy mo wa „o”
w po zy cji ak cen -
to wa nej i nie ak -
cen to wa nej

In to na cja opa -
da jà ca w zda niu

Li te ry
dru ko wa ne
i pi sa ne (wiel kie
i ma ∏e): Å·, Ç‚,
É„, ÖÂ, áÁ, ãÎ,
èÔ, ìÛ, ˚, üfl

Formy biernika
zaimków osobo-
wych: ÏÂÌfl,
ÚÂ·fl, Â„Ó

Za wie ra nie
zna jo mo Êci
Py ta nie o imi´

– powtórzyç za lektorem
s∏owa 

– po praw nie wy ma wiaç
„o” w po zy cji ak cen to -
wa nej i nie ak cen to wa nej

– po praw nie po wtó rzyç
i prze czy taç zda nia

– poprawnie wymawiaç
g∏oski

– poprawnie przeczytaç
s∏owa z nowopoznanymi
g∏oskami

– poprawnie ∏àczyç litery
– napisaç s∏owa

z nowopoznanymi
literami

– prawid∏owo ∏àczyç litery
– bezb∏´dnie napisaç

s∏owa z nowopoznanymi
literami

Z çw. s. 8 çw. 3
– na lekcji
Z çw. s. 9 çw. 7
– na lekcji

Z çw. s. 7 çw. 1 i 2
– zad. dom.
pisemnie
Z çw. s. 8
çw. 4, 5, 6 – zad.
dom. pisemnie

– poprawnie stosowaç
formy biernika l. poj.
zaimków osobowych
ÏÂÌfl, ÚÂ·fl, Â„Ó w zdaniu

– zapytaç koleg´/kole˝ank´
o imi´

– powiedzieç, jak ma
na imi´

– krótko si´ przedstawiç

– pra wi d∏o wo wy ma wiaç
g∏oski

– pra wi d∏o wo prze czy taç
s∏o wa z no wo po zna ny mi
g∏oskami

– prawid∏owo stosowaç
formy biernika l. poj.
zaimków osobowych
ÏÂÌfl, ÚÂ·fl, Â„Ó w zdaniu

– przedstawiç si´ w kilku
zdaniach z prawid∏owà
wymowà i akcentem

– powtórzyç za lektorem
s∏owa z prawid∏owym
akcentem

– prawid∏owo wy ma wiaç
„o” w po zy cji ak cen to -
wa nej i nie ak cen to wa nej

– pra wi d∏o wo po wtó rzyç
i prze czy taç zda nia,
wy ko rzy stu jàc in to na cj´
opa da jà cà i me lo di´
cha rak te ry stycz nà dla
j´ zy ka ro syj skie go

Podr. s. 10 çw. 4

Podr. s. 10 çw. 4

Podr. s. 10 çw. 3

Podr. s. 11 çw. 5

Podr. s. 10 çw. 2
sa mo dziel ne
czy ta nie dia lo gów

Podr. s. 12 çw. 1
Podr. s. 12 çw. 2
Podr. s. 12 çw. 3

Podr. s. 13 çw. 5

Podr. s. 13 çw. 5

Podr. s. 12 çw. 4
Z. çw. s. 8 çw. 5 –
ustnie na lekcji

Z. çw. s. 9 çw. 8 –
zad. dom. pisemnie

Podr. s. 13 çw. 6 i 9

Wed∏ug
WSO i PSO

2

Rozdzia∏ 0   Lekcja 4

ä
ÚÓ

 ˝
ÚÓ

?



6
„Ç

ÓÚ Ë Ï
˚

 1”. K
lasa 1. N

iezb´dnik nauczyciela. W
ydaw

nictw
o Szkolne P

W
N

Blok
tematyczny

Rozdzia∏ 0   Lekcja 5

è
Ë

‚Â
Ú,

 Ï
ÂÌ

fl 
ÁÓ

‚Û
Ú 

ç
‡Ú

‡¯
‡

Zakres
komunikacyjny/
problematyka

zaj´ç

Pro ste zda nia
twier dzà ce
i prze czà ce
z wy ko rzy sta -
niem in to na cji
àä-1, àä-3

Zdania pytajàce:
í˚ ÍÚÓ? ä‡Í
ÚÂ·fl ÁÓ‚ÛÚ?

Wymowa: Â, fl

Li te ry
dru ko wa ne
i pi sa ne (wiel kie
i ma ∏e): ›fi, àË,
ê, ëÒ, îÙ, ïı,
ò¯, ¸, û˛

– poprawnie powiedzieç
zdanie z wykorzystaniem
intonacji àä-1, àä-3

– po praw nie za py taç
o imi´

– poprawnie wymawiaç
samog∏oski jotowane
Â, fl

– po praw nie wy ma wiaç
g∏oski

– po wtó rzyç tekst za
lek to rem, a na st´p nie
po praw nie go prze czy taç

– po praw nie za pi sy waç
i ∏à czyç li te ry

– na pi saç s∏o wa i zda nia
z no wo po zna ny mi li te -
ra mi 

– pra wi d∏o wo wy ma wiaç
g∏oski

– pra wi d∏o wo po wtó rzyç
tekst za lek to rem,
a na st´p nie prze czy taç
go z w∏a Êci wa in to na cjà

– prawid∏owo ∏àczyç litery
– bez b∏´d nie na pi saç s∏o -

wa i zda nia z no wo po -
zna ny mi li te ra mi

– pra wi d∏o wo wy po wie -
dzieç zda nie z wy ko rzy -
sta niem in to na cji àä-1,
àä-3

– pra wi d∏o wo za py taç
o imi´

– prawid∏owo wymawiaç
samog∏oski jotowane Â, fl

Podr. s. 14
çw. 1, 2, 3

Podr. s. 14
çw. 4

Z. çw. s. 11
çw. 3
Z. çw. s. 11
çw. 4 – na lekcji
pisemnie po
jednym s∏owie

Podr. s. 13
çw. 7, 8

Podr. s. 12
çw. 2

Podr. s. 12
çw. 3, 4

Z. çw. s. 10 çw. 1 i 2
– zad. dom. pi sem nie
Z. çw. s. 11 çw. 4
– zad. dom. pi sem nie
– uzu pe∏ nie nie
Z. çw. s. 12 çw. 6 i 9
– zad. dom. pi sem nie
Z. çw. s. 13 çw. 10
i 11 – zad. dom.
pi sem nie

Podr. s. 13
çw. 9

Podr. s. 13
çw. 6

Wed∏ug
WSO i PSO

2

Wymagania edukacyjne
Ârodki

dydaktyczne

Procedury sprawdzania
i oceniania osiàgni´ç ucznia

Zadania
sprawdzajàce

Kryteria
oceniania

Liczba
godzin

Podstawowe (P)
Uczeƒ potrafi

Ponadpodstawowe (PP)
Uczeƒ potrafi
í̊

 Í
ÚÓ

?
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Za in te re so wa nia
w∏a sne i ró wie -
Êni ków

Od mia na cza -
sow ni ków
wg I ko niu ga cji
– czas te raê niej -
szy (z ak cen tem
na te ma cie)

Li te ry dru ko wa -
ne i pi sa ne
(wiel kie i ma ∏e):
ÜÊ, âÈ, ñˆ,
ô˘, ˙

– zro zu mieç wy s∏u cha ny
tekst na te mat za in te re -
so waƒ m∏o dzie ̋ y

– po wie dzieç, czym si´
in te re su je

– za py taç, czym in te re su je
si´ je go ko le ga/ko le ̋ an ka

– po wie dzieç, czym in te re -
su je si´ je go ko le ga/ko le -
˝an ka

– odmieniç czasownik
nale˝àcy do I koniugacji

– poprawnie wymawiaç
g∏oski

– w miar´ poprawnie
zrozumieç wys∏uchany
tekst i poprawnie go
przeczytaç

– po praw nie za pi sy waç
i ∏à czyç li te ry

– na pi saç s∏o wa z no wo -
po zna ny mi li te ra mi 

– pra wi d∏o wo wy ma wiaç
g∏oski

– pra wi d∏o wo zro zu mieç
wy s∏u cha ny tekst i bez -
b∏´d nie go prze czy taç

– pra wi d∏o wo ∏à czyç li te ry
– bez b∏´d nie na pi saç

s∏o wa z no wo po zna ny mi
li te ra mi

– zro zu mieç szcze gó ∏o wo
wy s∏u cha ny tekst na te -
mat za in te re so waƒ m∏o -
dzie ̋ y

– opo wie dzieç p∏yn nie
w kil ku zda niach o swo -
ich za in te re so wa niach
i o za in te re so wa niach
ró wie Êni ków

– w∏a Êci wie sto so waç
cza sow nik na le ̋ à cy
do I ko niu ga cji

Podr. s. 15
çw. 5, 6, 7
Z. çw. s. 12
çw. 8 – ustnie
na lekcji
Podr. s. 14
çw. 2

Podr. ta bel ka
s. 15 i ta bli ce
gram. s. 85
Podr. s. 15 çw. 8

Podr. s. 15 çw. 9
Z. çw. s. 12 çw. 8
– zad. dom.
pi sem nie
Z. çw. s. 11 çw. 5

– zad. dom.
pi sem nie

Z. çw. s. 12 çw. 7

Podr. s. 16
çw. 1 i 2

Z. çw. s. 14
çw. 1 i 3
Z. çw. s. 15
çw. 4 – na lekcji
pisemnie po
jednym s∏owie

Podr. s. 16, çw. 2
czytanie tekstu –
zad. dom.

Z. çw. s. 14 çw. 2 –
zad. dom. pisemnie
Z. çw. s. 15 çw. 4 –
zad. dom. pisemnie
uzupe∏nienie
Z. çw. s. 16 çw. 9 –
zad. dom. pisemnie

Wed∏ug
WSO i PSO

3

Rozdzia∏ 0   Lekcja 6
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Moja rodzina

Od mia na
cza sow ni ków
wg I ko niu ga cji
– czas te raê niej -
szy (z ak cen tem
na koƒ ców ce)

Wymowa: Ê, ˆ,
˘ i pisownia po
Ê, ˆ, ˘

Zna ki: twar dy
i mi´k ki oraz ich
funk cje

– przed sta wiç ro dzi n´
Na ta szy

– przed sta wiç swo jà
ro dzi n´

– na zwaç cz∏on ków
ro dzi ny

– odmieniç czasownik
nale˝àcy do I koniugacji

– powtórzyç za lektorem
s∏owa z Ê, ˆ, ˘,
a nast´pnie je przeczytaç

– ro zu mieç, ja kie funk cje
pe∏ nià zna ki: twar dy
i mi´k ki

– w mia r´ po praw nie
wy mó wiç s∏o wa
z twar dym i mi´k kim
zna kiem

– po wie dzieç, ja kie funk cje
pe∏ nià zna ki: twar dy
i mi´k ki

– po praw nie wy mó wiç
s∏o wa z twar dym
i mi´k kim zna kiem

– opo wie dzieç p∏yn nie
o ro dzi nie Na ta szy

– spo rzà dziç drze wo ge ne -
alo gicz ne swo jej ro dzi ny
(pi sem nie), opo wie dzieç
o niej

– poprawnie stosowaç
czasownik nale˝àcy
do I koniugacji

– powiedzieç z pami´ci
rymowanki zawierajàce
Ê, ˆ, ˘

Z. çw. s. 15 çw. 5
– zad. dom.
pi sem nie
Spraw dzian
z od mia ny
cza sow ni ków

Podr. s. 17
çw. 4 i 5

Podr. tabelka
s. 17
Podr. s. 17
çw. 9

Podr. s. 16
çw. 2 i 3
Z. çw. s. 16
çw. 8 –
pisemnie na
lekcji

Podr. tabelka
s. 17
i tablice gram.
s. 85
Podr. s. 17
çw. 6

Z. çw. s. 15
çw. 6

Podr. s. 17
çw. 7 i 8
Z. çw. s. 15
çw. 7 – zad. dom.
pi sem nie
Z. çw. s. 16
çw. 10 – zad. dom.
pi sem nie
Z. çw. s. 16
çw.11 – pi sem nie
na lek cji
Z. çw. s. 16
çw. 12 – pi sem nie
i ust nie w do mu

Wymagania edukacyjne
Ârodki

dydaktyczne

Procedury sprawdzania
i oceniania osiàgni´ç ucznia

Zadania
sprawdzajàce

Kryteria
oceniania

Liczba
godzinPodstawowe (P)

Uczeƒ potrafi
Ponadpodstawowe (PP)

Uczeƒ potrafi
ù

ÚÓ
 Ï

Ófl
 Ò

ÂÏ
¸fl
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Ú˚
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– 

Ï
‡Ú

¸ 
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ÂÌ
¸fl

! Utrwa le nie
al fa be tu
Wy po wiedê
ust na i pi sem na
o so bie i o swo -
jej ro dzi nie
Po wtó rze nie
ma te ria ∏u
wpro wa dzo ne go
w roz dzia le

Na zwy paƒstw
eu ro pej skich
i na zwy
na ro do wo Êci

– w mia r´ po praw nie
po wie dzieç z pa mi´ ci
al fa bet

– wsta wiç w lu ki wi´k -
szoÊç po zna nych form 

– na pi saç kil ka zdaƒ
o so bie i o swo jej ro dzi nie

– opo wie dzieç krót ko
o so bie i o swo jej
ro dzi nie

– zro zu mieç ogól nie tekst
ze s∏u chu i wy braç w∏a -
Êci wà od po wiedê

– od po wie dzieç na py ta nia
do tek stu

– okre Êliç na ro do woÊç
wy bra nych osób 

– po praw nie na pi saç
na zwy po zna nych
na ro do wo Êci

Czasownik ÊËÚ¸
w zdaniu

– zro zu mieç szcze gó ∏o wo
tekst ze s∏u chu i wy braç
w∏a Êci wà od po wiedê

– opo wie dzieç tekst z wy -
ko rzy sta niem pla nu 

– okre Êliç na ro do woÊç
wszyst kich przed sta wio -
nych osób 

– bez b∏´d nie na pi saç
na zwy po zna nych
na ro do wo Êci

– od mie niç cza sow nik
ÊËÚ¸ i w mia r´
po praw nie za sto so waç
w zda niu

– po praw nie po wie dzieç
z pa mi´ ci al fa bet

– po praw nie wsta wiç
w lu ki po zna ne for my 

– na pi saç d∏u˝ szy tekst
o so bie i o swo jej
ro dzi nie

– szcze gó ∏o wo opo wie -
dzieç o so bie i o swo jej
ro dzi nie

Podr. s. 18
çw. 1 i 2
Podr. s. 19
çw. 3, 4, 5 i 6

Z. çw. s. 17
çw. I, II, III, IV –
Test: sa mo kon tro la
i sa mo oce na – zad.
dom. pi sem nie

Wed∏ug
WSO i PSO

1

Podr. s. 20
çw. 1 i 2
Podr. s. 21
çw. 3, 4 i 5

– po praw nie za sto so waç
po zna ne for my w pro -
stych wy po wie dziach

Podr. s. 21
çw. 6
Z. çw. s. 22
çw. 5 i 6 – zad.
dom. pisemnie

Z. çw. s. 20
çw. 2 – ust nie
na lek cji, pi sem nie
w do mu
Z. çw. s. 21
çw. 3 – zad. dom.
pi sem nie
W∏a sne zda nia
z cza sow ni kiem
ÊËÚ¸ – zad. dom.
pi sem nie

Z. çw. s. 20
çw. 1 – ust nie
na lek cji,
pi sem nie
w do mu

Wed∏ug
WSO i PSO

2

Rozdzia∏ 1   Lekcja 1

Rozdzia∏ 0   Powtórzenie
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problematyka
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Miejscownik
l. poj.
rzeczowników

Okre Êle nie
miej sca za miesz -
ka nia z za sto so -
wa niem cza sow -
ni ka ÊËÚ¸ „‰Â?
(w miej scow ni ku
l. poj.)

Okre Êle nie miej -
sca do któ re go
je dzie my z za sto -
so wa niem cza -
sow ni ków Âı‡Ú¸,
ÔÓÂı‡Ú¸ ÍÛ‰‡?
(z rze czow ni kiem
w bier ni ku l. poj.)

Plany na wyjazd
w czasie wakacji

– w mia r´ po praw nie
za sto so waç w zda niu
rze czow ni ki
w miej scow ni ku l. poj.

– w mia r´ po praw nie
prze czy taç tekst
i sfor mu ∏o waç py ta nia
do wy dzie lo nych
w tek Êcie wy ra ̋ eƒ

– w mia r´ po praw nie
sto so waç w zda niu
rze czow ni ki
w miej scow ni ku l. poj.

– w mia r´ po praw nie sto -
so waç w zda niu cza sow -
ni ki Âı‡Ú¸, ÔÓÂı‡Ú¸
z rze czow ni ka mi
w bier ni ku l. poj.

– u∏o ̋ yç pro sty dia log
o pla nach wy jaz do wych
w cza sie wa ka cji

– opo wie dzieç o swo ich
wa ka cyj nych pla nach
wy jaz do wych i o pla nach
ko le gi/kole˝anki

– po praw nie za sto so waç
po zna ne for my rze czow -
ni ka w pro stych wy po -
wie dziach

– pra wi d∏o wo prze czy taç
tekst i sfor mu ∏o waç w∏a -
Êci we py ta nia do wy dzie -
lo nych w tek Êcie wy ra ̋ eƒ 

– po daç po praw ne przy -
k∏a dy zdaƒ z py ta nia mi
„‰Â?, ÍÛ‰‡?

– po praw nie sto so waç
w zda niu rze czow ni ki
w miej scow ni ku l. poj.

– po praw nie sto so waç
w zda niu cza sow ni ki
Âı‡Ú¸, ÔÓÂı‡Ú¸
z rze czow ni ka mi
w bier ni ku l. poj.

Z. çw. s. 23
çw. 1
– zad. dom.
pisemnie
Z. çw. s. 24
çw. 4
– zad. dom.
pisemnie

Wed∏ug
WSO i PSO

2

Podr. s. 22 –
ramka
Podr. s. 22
çw. 3
Podr. s. 23 –
ramka
Z. çw. s. 24
çw. 5 – ustnie
na lekcji

Z. çw. s. 23
çw. 2
– zad. dom.
pisemnie
Z. çw. s. 23
çw. 3
– zad. dom.
pisemnie

Podr. s. 23
çw. 4 i 5

Podr. s. 21 –
ramka
Podr. s. 21
çw. 5

Podr. s. 22
çw. 1 i 2
Podr. s. 22 –
ramka
Podr. s. 22
çw. 3
Z. çw. s. 24
çw. 5
– ustnie na
lekcji

Z. çw. s. 24 çw. 6
– zad. dom. pi sem nie
Ust nie – opo wia da -
nie o swo ich
wa ka cyj nych pla nach
wy jaz do wych
i o pla nach ko le gi 

Podr. s. 21 çw. 7
Z. çw. s. 21 çw. 4 
– ust nie na lek cji,
pi sem nie w do mu

Wymagania edukacyjne
Ârodki

dydaktyczne

Procedury sprawdzania
i oceniania osiàgni´ç ucznia

Zadania
sprawdzajàce

Kryteria
oceniania

Liczba
godzin

Podstawowe (P)
Uczeƒ potrafi

Ponadpodstawowe (PP)
Uczeƒ potrafi

Rozdzia∏ 1   Lekcja 2

ä
Û‰

‡ 
Ú˚

 Ô
ÓÂ

‰
Â¯

¸?
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N

å
ÌÂ

 1
6 

ÎÂ
Ú

In to na cja zda nia
py ta jà ce go
i oznaj mu jà ce go

Moja rodzina

– powtórzyç za lektorem
pytanie i odpowiedê

– zro zu mieç tekst ze s∏u chu
i wy braç w∏a Êci wà od po -
wiedê, a na st´p nie
po praw nie od po wie dzieç
na py ta nia

– po wie dzieç, czy ma
ro dzeƒ stwo i ile to osób

– za py taç, czy ma
ro dzeƒ stwo

Liczebniki
od 0 do 30 i ich
pisownia

Po ∏à cze nie
li czeb ni ków
1; 2, 3, 4; 5…
z rze czow ni ka mi

Za im ki oso bo we
w do pe∏ nia czu,
ce low ni ku
i bier ni ku

– zro zu mieç tekst ze s∏u chu
i wy ko naç w∏a Êci wie
wszyst kie zwià za ne
z nim za da nia

– po praw nie sfor mu ∏o waç
py ta nie i od po wiedê
na te mat po sia da ne go
ro dzeƒ stwa

– w mia r´ po praw nie
po li czyç do 30

– po wie dzieç, kie dy
pi sze my znak mi´k ki
w po zna nych
li czeb ni kach

– w mia r´ po praw nie
∏à czyç li czeb ni -
ki 1; 2, 3, 4; 5…
z rze czow ni ka mi 

– w mia r´ po praw nie
okre Êlaç wiek osób
z u˝y ciem li czeb ni ków
od 1 do 30

– two rzyç i w mia r´
po praw nie sto so waç
for my do pe∏ nia cza,
ce low ni ka i bier ni ka
za im ków oso bo wych
w zda niu

– po praw nie za py taç
i od po wie dzieç, sto su jàc
w∏a Êci wà in to na cj´

Podr. s. 23
çw. 6 i 7

Podr. s. 23
çw. 8 i 9
Podr. s. 23
çw. 10

2Podr. s. 24
çw. 1 i 2

– po li czyç z pa mi´ ci
od 0 do 30 

– wie dzieç kie dy pi sze my
znak mi´k ki w po zna -
nych li czeb ni kach
i bez b∏´d nie je na pi saç

– po praw nie ∏à czyç
li czeb ni ki 1; 2, 3, 4; 5…
z rze czow ni ka mi
i sto so waç te for my
w zda niu

– po praw nie okre Êlaç wiek
osób z u˝y ciem
li czeb ni ków od 1 do 30

– two rzyç i po praw nie
sto so waç w zda niu
for my do pe∏ nia cza,
ce low ni ka i bier ni ka
za im ków oso bo wych

Podr. s. 24
çw. 3
Podr. s. 25
çw. 8 i 9

Podr. s. 25
çw. 6

Z. çw. s. 25
çw. 1 i 2 – ustnie
na lekcji, pisemnie
w domu

Z. çw. s. 26
çw. 4 i 5 – zad.
dom. pisemnie

Podr. s. 25
çw. 4 i 5

Podr. s. 25 –
ramka
Podr. s. 25
çw. 7

Podr. s. 25 –
ramka
Z. çw. s. 25
çw. 3

Wed∏ug
WSO i PSO

Rozdzia∏ 1   Lekcja 3
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Rozmowa
na czacie

Liczebniki
d 30 do 100
i ich pisownia

OkreÊlenie
wieku osób
z u˝yciem
konstrukcji
ÏÓÎÓÊÂ, ÒÚ‡¯Â
ÍÓ„Ó?

Informacje
o sobie

Ko rzy sta nie
z In ter ne tu
przy po mo cy
cza tu

– zro zu mieç z po mo cà na -
uczy cie la tekst ze s∏u chu

– prze czy taç tekst z po mo -
cà na uczy cie la i wy braç
w∏a Êci wà od po wiedê

– w mia r´ po praw nie
po li czyç od 30 do 100

– w mia r´ po praw nie
na pi saç cy fry
od 30 do 100

– okre Êliç swój wiek i wiek
cz∏on ków ro dzi ny
i in nych osób

– po wie dzieç, kto jest
od ko go m∏od szy lub
star szy i o ile lat

– po wie dzieç w kil ku
zda niach o so bie
i o swo jej ro dzi nie

– wype∏niç z pomocà
nauczyciela formularz
rejestracji, aby za∏o˝yç
swoje konto na portalu
mail.ru

– sfor mu ∏o waç wy po wiedê
o cz∏on kach ro dzi ny
z okre Êle niem wie ku
i wza jem nych za le˝ no -
Êciach wie ko wych

– szcze gó ∏o wo
opo wie dzieç o so bie
i o swo jej ro dzi nie

– wy pe∏ niç sa mo dziel nie
for mu larz re je stra cji, aby
za ∏o ̋ yç swo je kon to
na por ta lu ma il.ru 

– opo wie dzieç z kim
z Ro sji kon tak tu je si´
przy po mo cy cza tu

– zro zu mieç tekst
ze s∏u chu

– prze czy taç samodzielnie
tekst i wy braç w∏a Êci wà
od po wiedê

– policzyç z pami´ci
od 30 do 100

– bezb∏´dnie napisaç cyfry
od 30 do 100

Wed∏ug
WSO i PSO

2

Podr. s. 26
çw. 2 i 3

Z. çw. s. 27 çw. 2 –
zad. dom. pisemnie
Z. çw. s. 28 çw. 5 –
zad. dom. pisemnie

Podr. s. 26
çw. 4
Podr. s. 27 –
ramka 
Podr. s. 27
çw. 5

Podr. s. 27 –
ramka
Podr. s. 27
çw. 8

Podr. s. 27
çw. 9

Podr. s. 26
çw. 1 

Podr. s. 27
çw. 6, 7 i 8
Z. çw. s. 27 çw. 1
– zad. dom. pi sem nie
Z. çw. s. 28 çw. 3 i 4
– zad. dom. pi sem nie

Z. çw. s. 29 çw. 6 –
zad. dom. pisemnie
Ustnie opowiadanie
o sobie i o swojej
rodzinie

Z. çw. s. 29
çw. 7 – zad. dom.
pisemnie

Wymagania edukacyjne
Ârodki

dydaktyczne

Procedury sprawdzania
i oceniania osiàgni´ç ucznia

Zadania
sprawdzajàce

Kryteria
oceniania

Liczba
godzinPodstawowe (P)

Uczeƒ potrafi
Ponadpodstawowe (PP)

Uczeƒ potrafi

Rozdzia∏ 1   Lekcja 4
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Ç
ÓÚ

 Í
‡Í

ËÂ
 Ï

˚
!

è
Ó‚

ÚÓ
Â

Ì¸
Â 

– 
Ï

‡Ú
¸ 

Û˜
ÂÌ

¸fl
!

Lek sy ka
zwià za na
z opi sem po sta ci

– opi saç wy glàd (twarz,
oczy, uszy, nos, w∏o sy,
wzrost)

– zro zu mieç ogól nie tekst
ze s∏u chu i wy braç
wi´k szoÊç w∏a Êci wych
od po wie dzi

Opisywanie
wyglàdu
zewn´trznego

E-mail do
rosyjskiego
rówieÊnika

Utrwa le nie lek -
sy ki zwià za nej
z wy glà dem
ze wn´trz nym
Utrwa le nie in to -
na cji àä-1
Roz wi ja nie
umie j´t no Êci ro -
zu mie nia tek stu
s∏u cha ne go
Roz wi ja nie
umie j´t no Êci
mó wie nia (opis
wy glà du)
Po wtó rze nie ma -
te ria ∏u wpro wa -
dzo ne go w roz -
dzia le

– opi saç szcze gó ∏o wo
wy glàd, wy ko rzy stu jàc
wszyst kie okre Êle nia
twa rzy, oczu, uszu, no sa,
w∏o sów, wzro stu

– zro zu mieç szcze gó ∏o wo
tekst ze s∏u chu i wy braç
w∏a Êci we od po wie dzi

– opi saç sie bie i ró wie Êni ka
w pro sty spo sób

– w mia r´ po praw nie
prze czy taç dia log

– na pi saç list do ró wie Êni ka
w for mie e -ma ila,
uwzgl´d nia jàc w nim
pod sta wo we in for ma cje
o so bie

– zro zu mieç tekst ze s∏u -
chu i do pa so waç wi´k -
szoÊç in for ma cji w nim
za war tych do
wy mie nio nych osób

– opo wie dzieç w kil ku
pro stych zda niach
o do wol nej oso bie

– po wtó rzyç zda nia
za lek to rem, a na st´p nie
prze czy taç je
z po praw nà in to na cjà

3

1

Podr. s. 28
çw. 1 i 2
Podr. s. 29
çw. 4

– opo wie dzieç szcze gó ∏o wo
o swo im wy glà dzie
i o wy glà dzie ró wie Êni ka

– prze czy taç dia log
z w∏a Êci wà in to na cjà

– na pi saç list do ró wie Êni ka
w for mie e -ma ila
na kom pu te rze z istot ny mi
in for ma cja mi o so bie
i o swo jej ko le ̋ an ce/
swo im ko le dze

– szcze gó ∏o wo zro zu mieç
tekst ze s∏u chu
i do pa so waç in for ma cje
w nim za war te do
wy mie nio nych osób

– szcze gó ∏o wo
opo wie dzieç o do wol nej
oso bie

– po wtó rzyç zda nia
za lek to rem, a na st´p nie
prze czy taç je z w∏a Êci wà
in to na cjà

Podr. s. 29
çw. 6
Z. çw. s. 30
çw. 1 i 2 – zad.
dom. pisemnie

Podr. s. 29 çw. 7 i 8
Z. çw. s. 30 çw. 3 i 4
– zad. dom. pi sem -
nie
Z. çw. s. 31 çw. 5
– zad. dom. pi sem -
nie

Z. çw. s. 31
çw. 6 – zad. dom.
pisemnie
Z. çw. s. 31
çw. 7

Z. çw. s. 32
çw. I, II, III i IV –
Test: samokontrola
i samoocena – zad.
dom. pisemnie

Podr. s. 28
çw. 3
Podr. s. 29
çw. 5

Z. çw. s. 31
çw. 6 – ustnie na
lekcji

Podr. s. 30
çw. 1, 2 
Podr. s. 30
çw. 3, 4, 5
Podr. s. 30
çw. 6, 7

Wed∏ug
WSO i PSO

Wed∏ug
WSO i PSO

Rozdzia∏ 1   Lekcja 5

Rozdzia∏ 1   Powtórzenie
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Roz wi ja nie umie -
j´t no Êci ro zu mie -
nia tek stu s∏u -
cha ne go
Roz wi ja nie umie -
j´t no Êci mó wie -
nia (roz mo wa
ste ro wa na)
Utrwa le nie za sad
two rze nia form
pa tro ni kum

Przygotowania
do wyjazdu do
Moskwy

Czas przysz∏y
z∏o˝ony

– zro zu mieç s∏u cha ny tekst
i za zna czyç po praw nà
od po wiedê

– zro zu mieç for my
pa tro ni kum

– w pro sty spo sób przed sta -
wiç sí  ró wie Êni ko wi z Ro sji

– w mia r´ pra wi d∏o wo
przed sta wiç swo je go
ko le g´/swo jà ko le ̋ an k´
ró wie Êni ko wi z Ro sji

– zro zu mieç ogól ne
in for ma cje w tek Êcie
ze s∏u chu

– prze czy taç tekst i od po -
wie dzieç na py ta nia

– w mia r´ po praw nie
opo wie dzieç o pla nach
bo ha te rów ksià˝ ki

– wy pe∏ niç po da ny
for mu larz wi zo wy

– w mia r´ po praw nie
od mie niaç cza sow nik
w cza sie przy sz∏ym
z∏o ̋ o nym i sto so waç go
w zda niu

– do k∏ad nie zro zu mieç
tekst ze s∏u chu

– sfor mu ∏o waç po praw ne
opo wia da nie na te mat
wy jaz du do Mo skwy ze
zmia nà oso by

– zna leêç w In ter ne cie in for -
ma cje do ty czà ce for mal no -
Êci, ja kich na le ̋ y do pe∏ niç,
wy je˝ d˝a jàc do Ro sji
i opo wie dzieç o nich

– po praw nie od mie niaç
cza sow nik w cza sie
przy sz∏ym z∏o ̋ o nym
i sto so waç go w zda niu

– szcze gó ∏o wo zro zu mieç
s∏u cha ny tekst
i za zna czyç pra wi d∏o wà
od po wiedê

– utwo rzyç for my
pa tro ni kum

– przed sta wiç si´
ró wie Êni ko wi z Ro sji

– przed sta wiç swo je go
ko le g´/swo jà ko le ̋ an k´
ró wie Êni ko wi z Ro sji

Wed∏ug
WSO i PSO

Wed∏ug
WSO i PSO

1

2Podr. s. 32
çw. 1 i 2
Z. çw. s. 37
çw. 9 – ustnie na
lekcji

Podr. s. 32 –
ramka 
Podr. s. 32
çw. 4
Podr. s. 33
çw. 5

Podr. s. 31
çw. 1
Podr. s. 31
çw. 2 i 4
Podr. s. 31
çw. 3

Podr. s. 32
çw. 3
Z. çw. s. 35
çw. 1 – zad. dom.
pisemnie
Z. çw. s. 37
çw. 8 i 9 – zad. dom.
pisemnie

Z. çw. s. 35
çw. 2 i 3 – zad. dom.
pisemnie
Z. çw. s. 36
çw. 5 i 6 – zad. dom.
pisemnie

Wymagania edukacyjne
Ârodki

dydaktyczne

Procedury sprawdzania
i oceniania osiàgni´ç ucznia

Zadania
sprawdzajàce

Kryteria
oceniania

Liczba
godzin

Podstawowe (P)
Uczeƒ potrafi

Ponadpodstawowe (PP)
Uczeƒ potrafi

Rozdzia∏ 1   Cz´Êç maturalna

Rozdzia∏ 2   Lekcja 1
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‰
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 å
ÓÒ
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Û!

Czasowniki:
Û˜ËÚ¸, Û˜ËÚ¸Òfl

– w mia r´ po praw nie od -
mie niaç w cza sie te raê -
niej szym i przy sz∏ym
z∏o ̋ o nym cza sow ni ki
Û˜ËÚ¸, Û˜ËÚ¸Òfl i sto so -
waç je w zda niu

Wymowa g∏oski:
˜

Wyjazd do
Moskwy

Plany na ca∏y
tydzieƒ

Prowadzenie
rozmowy
telefonicznej

Czasowniki:
„Ó‚ÓËÚ¸,
‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸

– po praw nie od mie niaç
w cza sie te raê niej szym
i przy sz∏ym z∏o ̋ o nym
cza sow ni ki Û˜ËÚ¸,
Û˜ËÚ¸Òfl i sto so waç je
w zda niu

– poprawnie przeczytaç
rymowank´

– w mia r´ po praw nie
do pa so waç frag men ty
zdaƒ zgod nie z tre Êcià
tek stu

– prze czy taç dia log,
a na st´p nie na je go
pod sta wie uzu pe∏ niç
wi´k szoÊç luk w tek Êcie

– wymieniç nazwy dni
tygodnia

– informowaç o planach
na tydzieƒ, podajàc
dzieƒ

– po praw nie zro zu mieç
tekst ze s∏u chu i upo -
rzàd ko waç wy po wie dzi

– u∏o ̋ yç krót ki dia log,
wy ko rzy stu jàc kil ka
zwro tów

– w miar´ poprawnie
odmieniaç czasowniki
„Ó‚ÓËÚ¸, ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸
i stosowaç je w zdaniu

2

Podr. s. 33 –
ramka 
Podr. s. 33
çw. 6 i 7

Podr. s. 33 çw. 8– szybko powiedzieç
rymowank´ z pami´ci

– po praw nie do pa so waç
frag men ty zdaƒ zgod nie
z tre Êcià tek stu

– prze czy taç dia log,
a na st´p nie na je go
pod sta wie uzu pe∏ niç
wszyst kie lu ki w tek Êcie

– wymieniç i w∏aÊciwie
stosowaç nazwy dni
tygodnia

– opowiadaç szczegó∏owo
o planach na tydzieƒ,
podajàc dzieƒ

– pra wi d∏o wo zro zu mieç
tekst ze s∏u chu i upo -
rzàd ko waç wy po wie dzi

– u∏o ̋ yç dia log z wy ko rzy -
sta niem wszyst kich
zwro tów

– poprawnie odmieniaç
czasowniki „Ó‚ÓËÚ¸,
‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸
i stosowaç je w zdaniu

Z. çw. s. 36 çw. 4
– zad. dom.
pi sem nie
Z. çw. s. 37 çw. 7
– pi sem nie na lek cji

Z. çw. s. 38
çw. 1 i 2 – zad. dom.

Podr. s. 35
çw. 5 – zad. dom.
pisemnie

Podr. s. 35 çw. 6 –
uczniowie
prowadzà dialogi –
nauczyciel
koryguje b∏´dy

Podr. s. 35 çw. 3

Podr. s. 34
çw. 1 i 2

Podr. s. 35
çw. 5

Podr. s. 35
çw. 4

Podr. s. 34 –
ramka 

Wed∏ug
WSO i PSO

Rozdzia∏ 2   Lekcja 2
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Czasowniki:
Á‚ÓÌËÚ¸/
ÔÓ-Á‚ÓÌËÚ¸

Przyjazd do
Moskwy

Pla ny na ca ∏y
ty dzieƒ z u˝y -
ciem Ì‡‰Ó/ÌÛÊÌÓ
ÍÓÏÛ? ˜ÚÓ?

Pisanie e-maila 

U˝ycie znaku
twardego

Czasownik:
‚ÒÚÂÚË¸

– w miar´ poprawnie
odmieniaç czasowniki
Á‚ÓÌËÚ¸/ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸
i stosowaç je w zdaniu

– zrozumieç ogólnie tekst ze
s∏uchu i wybraç po praw nà
odpowiedê

– w mia r´ po praw nie in -
for mo waç o tym, co mu -
si zro biç Na ta sza w po -
szcze gól ne dni ty go dnia

– na pi saç list w for mie
e -ma ila, za cho wu jàc
ele men ty istot ne dla tej
for my wy po wie dzi

– po wie dzieç, kie dy
w s∏o wie pi sze my znak
twar dy

– w mia r´ po praw nie
od mie niaç cza sow nik
‚ÒÚÂÚËÚ¸ i sto so waç go
w zda niu

– u∏o ̋ yç pro sty dia log
z cza sow ni kiem
‚ÒÚÂÚËÚ¸

– opo wie dzieç i na pi saç
o pla nach Na ta szy
na naj bli˝ szy ty dzieƒ
i o swo ich w∏a snych
pla nach

– napisaç obszerny e-mail
z dok∏adnymi
informacjami o swoim
przyjeêdzie do Moskwy

– okre Êliç re gu ∏´ dot.
wy st´ po wa niu zna ku
twar de go i w∏a Êci wie jà
sto so waç 

– po praw nie od mie niaç
cza sow nik ‚ÒÚÂÚËÚ¸
i sto so waç go w zda niu

– u∏o ̋ yç dia log z cza sow -
ni kiem ‚ÒÚÂÚËÚ¸, po da -
jàc szcze gó ∏y do ty czà ce
wy jaz du do Mo skwy

– poprawnie odmieniaç
czasowniki Á‚ÓÌËÚ¸/
ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸ i stosowaç je
w zdaniu

– do k∏ad nie zro zu mieç
tekst ze s∏u chu i wy braç
w∏aÊciwà od po wiedê

– opo wie dzieç o przy jeê dzie
bo ha te rów ksià  ̋ki do Mo -
skwy

Wed∏ug
WSO i PSO

2

Podr. s. 36
çw. 2 – ustnie
Podr. s. 37
çw. 4 

Z. çw. s. 40
çw. 3 – ustnie

Podr. s. 37
çw. 3

Podr. s. 37 çw. 5
– w parach
(nauczyciel
koryguje b∏´dy)

Podr. s. 35 –
ramka 
Z. çw. s. 39 çw. 4
– ustnie na lekcji 

Podr. s. 36
çw. 1

Z. çw. s. 38 çw. 3
– zad. dom. pi sem nie
Z. çw. s. 39 çw. 5
– zad. dom. pi sem -
nie

Z. çw. s. 40
çw. 1

Podr. s. 36 çw. 2 –
zad. dom. pisemnie.
Nauczyciel ocenia
wypowiedê pisemnà

Z. çw. s. 40
çw. 3 – zad. dom.
pisemnie

Z. çw. s. 40
çw. 2 – zad. dom.
pisemnie

Prezentacja dialogów
po przygotowaniu

Wymagania edukacyjne
Ârodki

dydaktyczne

Procedury sprawdzania
i oceniania osiàgni´ç ucznia

Zadania
sprawdzajàce

Kryteria
oceniania

Liczba
godzinPodstawowe (P)

Uczeƒ potrafi
Ponadpodstawowe (PP)

Uczeƒ potrafi

Rozdzia∏ 2   Lekcja 3

Ä
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Wymowa g∏oski:
Ê

– poprawnie przeczytaç
wierszyk

Czasowniki
nale˝àce do I i II
koniugacji

Miesz ka nie
– po miesz cze nia
i ich okre Êle nia

Rzeczowniki
I i II deklinacji
w mianowniku,
dope∏niaczu
i narz´dniku
l. poj.

Li czeb nik
po rzàd ko wy
– ro dzaj m´ ski
w mia now ni ku
i miej scow ni ku
l. poj.

– po wie dzieç wier szyk
z pa mi´ ci

– w mia r´ po praw nie od -
mie niaç cza sow ni ki na le -
˝à ce do I i II ko niu ga cji
i sto so waç je w zda niu

– zro zu mieç ogól nie tekst
ze s∏u chu i w mia r´
po praw nie wy ko naç
do nie go za da nia

– w mia r´ po praw nie
prze czy taç tekst
i wy braç w∏a Êci wà
od po wiedê

– na zwaç po miesz cze nia
w miesz ka niu, do bie ra jàc
do nich okre Êle nia

– po praw nie od mie niaç
rze czow ni ki I i II de kli -
na cji w mia now ni ku,
do pe∏ nia czu i na rz´d ni -
ku l. poj. i w mia r´
po praw nie sto so waç je
w zda niu

– po praw nie od mie niaç
li czeb nik po rzàd ko wy
ro dza ju m´ skie go
w mia now ni ku
i miej scow ni ku l. poj.
i w mia r´ po praw nie
sto so waç go w zda niu

2

Podr. s. 37
çw. 6

– po praw nie od mie niaç
cza sow ni ki na le ̋ à ce
do I i II ko niu ga cji
i sto so waç je w zda niu

– zro zu mieç do k∏ad nie
tekst ze s∏u chu
i po praw nie wy ko naç
do nie go za da nia

– po praw nie prze czy taç
tekst i wy braç w∏a Êci wà
od po wiedê

– opi saç swo je miesz ka nie

– pra wi d∏o wo od mie niaç
rze czow ni ki I i II de kli -
na cji w mia now ni ku,
do pe∏ nia czu i na rz´d ni ku
l. poj. i sto so waç je
w zda niu

– pra wi d∏o wo od mie niaç
li czeb nik po rzàd ko wy
ro dza ju m´ skie go
w mia now ni ku
i miej scow ni ku l. poj.
i sto so waç go w zda niu

Z. çw. s. 41
çw. 4 – ustnie,
çw. 5 – zad. dom.
pisemnie

Z. çw. s. 43
çw. 4 – zad. dom.
pisemnie
Z. çw. s. 43
çw. 6 – zad. dom.
pisemnie 
Z. çw. s. 42

çw. 1 i 2 – zad. dom.
pisemnie

Z. çw. s. 42
çw. 3 – zad. dom.
pisemnie
Z. çw. s. 43
çw. 5 – zad. dom.
pisemnie

Podr. s. 38
çw. 1 i 2
Z. çw. s. 43
çw. 4 – ustnie
Podr. s. 39
çw. 5 i 6 –
ustnie

Podr. s. 39 –
ramka 
Podr. s. 39
çw. 3

Podr. s. 39 –
ramka 
Podr. s. 39
çw. 4

Wed∏ug
WSO i PSO

Rozdzia∏ 2   Lekcja 4
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Zakres
komunikacyjny/
problematyka

zaj´ç

Pokój i jego
wyposa˝enie –
leksyka

Rze czow ni ki
I i II de kli na cji
w mia now ni ku,
do pe∏ nia czu,
na rz´d ni ku i miej -
scow ni ku l. poj.

Wymowa g∏oski Î
(twardej i mi´kkiej)

Roz wi ja nie umie -
j´t no Êci mó wie nia
z od po wied nià
in to na cjà 
Utrwa le nie leksy  ki
zwià za nej z opi -
sem miesz ka nia
i po ko ju 
Po wtó rze nie ma te -
ria ∏u wpro wa dzo -
ne go w roz dzia le

Roz wi ja nie umie -
j´t no Êci ro zu mie -
nia tek stu s∏u cha -
ne go
Roz wi ja nie umie -
j´t no Êci mó wie nia
z od po wied nià
in to na cjà

– zro zu mieç ogól nie tekst ze
s∏u chu i w mia r´ po praw -
nie wy ko naç po le ce nie

– wy mie niç me ble i sprz´ ty
znaj du jà ce si´ w po ko ju

– po praw nie od mie niaç rze -
czow ni ki I i II de kli na cji
w mia now ni ku, do pe∏ nia czu,
na rz´d ni ku i miej scow ni ku
l. poj. i w mia ŕ  po praw nie
sto so waç je w zda niu

– przeczytaç poprawnie
wierszyki

– opi saç miesz ka nie, po kój
– wy mie niç kil ka me bli,

któ re mu si ku piç
do miesz ka nia

– upo rzàd ko waç rze czow -
ni ki, wy bie ra jàc dla
wi´k szo Êci w∏a Êci wy
ro dzaj

– po praw nie zro zu mieç
tek sty ze s∏u chu
i wy braç w∏a Êci wà
od po wiedê 

– po praw nie opi saç po kój

– szcze gó ∏o wo opi saç
miesz ka nie, po kój

– pra wi d∏o wo po wie dzieç,
co mu si ku piç do no we go
miesz ka nia

– pra wi d∏o wo upo rzàd ko -
waç rze czow ni ki, wy bie -
ra jàc w∏a Êci wy ro dzaj

– szcze gó ∏o wo zro zu mieç
tekst ze s∏u chu i wy braç
w∏a Êci wà od po wiedê

– pra wi d∏o wo za py taç
o miej sce me bli w po ko ju

– szcze gó ∏o wo opi saç po kój

– do k∏ad nie zro zu mieç
tekst ze s∏u chu i po praw -
nie wy ko naç po le ce nie

– opi saç do k∏ad nie po kój,
wy ko rzy stu jàc no we
s∏ow nic two

– pra wi d∏o wo od mie niaç
rze czow ni ki I i II de kli na -
cji w mia now ni ku, do pe∏ -
nia czu, na rz´d ni ku i miej -
scow ni ku l. poj. i sto so -
waç je w zda niu

– po wie dzieç wier szy ki
z pa mi´ ci

Wed∏ug
WSO i PSO

Wed∏ug
WSO i PSO

Wed∏ug
WSO i PSO

3

1

1

Podr. s. 42
çw. 1, 2, 3
Podr. s. 42
çw. 4

Podr. s. 43 çw. 1
Podr. s. 43 çw. 2
Podr. s. 43 çw. 3

Podr. s. 40 çw. 1
Podr. s. 41 çw. 3
Z. çw. s. 45 çw.
8 – ustnie na
lekcji

Podr. s. 41 –
ramka 
Z. çw. s. 45 çw.
5 – pisemnie na
lekcji

Podr. s. 41 çw. 5

Podr. s. 41 çw. 2 i 4
– ust nie
Z. çw. s. 44 çw. 1
– zad. dom. pi sem nie
Z. çw. s. 45 çw. 7
i 8 – zad. dom.
pi sem nie

Z. çw. s. 44
çw. 2, 3 i 4 – zad.
dom. pi sem nie
Z. çw. s. 45 çw. 6
– zad. dom.
pi sem nie

Z. çw. s. 46

Wymagania edukacyjne
Ârodki

dydaktyczne

Procedury sprawdzania
i oceniania osiàgni´ç ucznia

Zadania
sprawdzajàce

Kryteria
oceniania

Liczba
godzinPodstawowe (P)

Uczeƒ potrafi
Ponadpodstawowe (PP)

Uczeƒ potrafi

Rozdzia∏ 2   Powtórzenie

Rozdzia∏ 2   Cz´Êç maturalna

Rozdzia∏ 2   Lekcja 5
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?
Ob ja Ênia nie
dro gi – (lek sy ka,
zwro ty grzecz no -
Êcio we, cza sow -
ni ki: ‰ÓÈÚË,
‰ÓÂı‡Ú¸,
ÔÓÔ‡ÒÚ¸)

– zro zu mieç tekst ze s∏u -
chu i w mia r´ po praw nie
do pa so waç zdj´ cia
do dia lo gów

– za py taç jak dojÊç/do je -
chaç w okre Êlo ne miej sce

– ob ja Êniç jak dojÊç/do je -
chaç w okre Êlo ne miej sce

Okre Êla nie miej -
sca i kie run ku
Py ta nia: „‰Â,
ÍÛ‰‡
Przy s∏ów ki: Ú‡Ï,
Á‰ÂÒ¸, ÚÛ‰‡,
Ò˛‰‡

OkreÊlanie
miejsca akcentu

Droga do szko∏y

– zro zu mieç tekst ze s∏u chu
i pra wi d∏o wo do pa so waç
zdj´ cia do dia lo gów

– za py taç o dro g´, wy ko rzy -
stu jàc po zna ne s∏ow nic two
i zwro ty grzecz no Êcio we

– udzie liç wy czer pu jà cej od -
po wie dzi na py ta nie o dro g´

– w mia r´ po praw nie
za py taç, u˝y wa jàc py taƒ
„‰Â, ÍÛ‰‡

– w pro sty spo sób od po wie -
dzieç na py ta nia o dro g´

– w mia r´ po praw nie
sto so waç przy s∏ów ki:
Ú‡Ï, Á‰ÂÒ¸, ÚÛ‰‡, Ò˛‰‡ 

– po wy s∏u cha niu na gra -
nia za zna czyç ak cent
w dia lo gach i po praw nie
je prze czy taç

– zro zu mieç ogól nie tekst
ze s∏u chu i od po wie dzieç
na wi´k szoÊç py taƒ

– opi saç w mia r´ po praw -
nie dro g´ do szko ∏y
na pod sta wie tek stów

2

2

Podr. s. 44
çw. 1, 2 i 3
Podr. s. 44 –
ramka

– bez b∏´d nie za da waç py -
ta nia z u˝y ciem „‰Â, ÍÛ‰‡

– po praw nie od po wie dzieç
na py ta nia o dro g´

– roz ró˝ niaç przy s∏ów ki:
Ú‡Ï, Á‰ÂÒ¸, ÚÛ‰‡, Ò˛‰‡
i pra wi d∏o wo sto so waç je
w zda niu

– po wy s∏u cha niu na gra nia
za zna czyç ak cent w dia -
lo gach i pra wi d∏o wo je
prze czy taç oraz ode graç

– zro zu mieç szcze gó ∏o wo
tekst ze s∏u chu i od po -
wie dzieç na wszyst kie
py ta nia

– opo wie dzieç p∏yn nie
o swo jej dro dze do szko -
∏y z okre Êle niem wy bo ru
Êrod ka (Êrod ków) trans -
por tu

Podr. s. 45 çw. 6B
– ucznio wie przy go -
to wu jà dia lo gi, na -
uczy ciel ko ry gu je
b∏´ dy
Z. çw. s. 50 çw. 5 i 6
– zad. dom. pi sem nie
Z. çw. s. 49 çw. 1

Z. çw. s. 49
çw. 2 – zad. dom.
pisemnie
Z. çw. s. 50
çw. 4 – zad. dom.
pisemnie

Podr. s. 45
çw. 6B

Z. çw. s. 51
çw. 1 – zad. dom.
pisemnie
Z. çw. s. 52
çw. 4 i 5 – ustnie
na lekcji, pisemnie
w domu

Podr. s. 45
çw. 4 i 5

Podr. s. 45
çw. 6A

Podr. s. 46
çw. 1
Podr. s. 47
çw. 6

Wed∏ug
WSO i PSO

Wed∏ug
WSO i PSO

Rozdzia∏ 3   Lekcja 1

Rozdzia∏ 3   Lekcja 2
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Rozdzia∏ 3   Lekcja 3

è
Â
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‰
ÂÌ

¸ 
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¯
ÍÓ

ÎÂ

Zakres
komunikacyjny/
problematyka

zaj´ç

Rodzaje
Êrodków
transportu

Cza sow nik
Âı‡Ú¸ (for my
oso bo we) Ì‡ ˜fiÏ?
w po ∏à cze niu
z miej scow ni kiem

Tryb roz ka zu jà cy:
‰‡‚aÈ + 1 os. l.
mn. cza su przy -
sz∏e go pro ste go

Szko∏a
(pomieszczenia,
sprz´ty,
przybory)

Dni ty go dnia,
przy imek: ÔÓ
z ce low ni kiem
l. mn. 

Plan lek cji

– wymieniç kilka
rodzajów Êrodków
transportu

– u∏o ̋ yç zda nie
z wy ko rzy sta niem
wy ra ̋ e nia Âı‡Ú¸ Ì‡
˜fiÏ?

– po praw nie za pro po no -
waç Êro dek trans por tu

– zro zu mieç tekst ze s∏u chu
i w mia r´ po praw nie upo -
rzàd ko waç wi´k szoÊç zdaƒ 

– wy mie niç kil ka po miesz -
czeƒ w szko le, sprz´ ty
i przy bo ry szkol ne

– po krót ce opi saç swo jà
szko ∏´ i kla s´

– po praw nie za sto so waç
kon struk cj´ ÔÓ w po ∏à -
cze niu z na zwa mi dni
ty go dnia

– wy mie niç przed mio ty
szkol ne

– po wie dzieç, ile lek cji ma
w po szcze gól ne dni
ty go dnia

– zro zu mieç tekst ze
s∏u chu i pra wi d∏o wo
upo rzàd ko waç wszyst kie
zda nia

– do k∏ad nie opo wie dzieç
o swo jej szko le i o swo jej
kla sie

– opo wie dzieç, ile ma lek -
cji w ja kie dni ty go dnia,
sto su jàc kon struk cj´: ÔÓ
w po ∏à cze niu z na zwa mi
dni ty go dnia

– opo wie dzieç szcze gó ∏o wo
o swo im pla nie lek cji
i o pla nie lek cji
ko le gi/ko le ̋ an ki

– powiedzieç, czym mo˝na
poruszaç si´ po mieÊcie

– pra wi d∏o wo za py taç
i od po wie dzieç,
u˝y wa jàc wy ra ̋ e nia
Âı‡Ú¸ Ì‡ ˜fiÏ?

– prawid∏owo
zaproponowaç ró˝ne
Êrodki transportu

Podr. s. 48
çw. 1 i 2
Podr. s. 49
çw. 3

Podr. s. 49 çw. 4 i 5
Z. çw. s. 53 çw. 1 i 2
– zad. dom. pi sem nie
Z. çw. s. 54 çw. 3
– zad. dom. pi sem nie
Ust nie – opo wia da nie
o szko le i o kla sie

Podr. s. 49
çw. 7

Podr. s. 49
çw. 6, 8
Z çw. s. 55
çw. 7 i 8

Podr. s. 46
çw. 2

Z. çw. s. 51
çw. 3 – ust nie
na lek cji
Z. çw. s. 52
çw. 7 – pi sem nie
na lek cji

Podr. s. 47
çw. 4 i 5

Z. çw. s. 55
çw. 6 – zad. dom.
pisemnie

Z. çw. s. 54 çw. 4
i 5 – zad. dom.
pi sem nie
Ust nie – opo wia da -
nie o pla nie lek cji

Z. çw. s. 51
çw. 2 – zad. dom.
pisemnie

Z. çw. s. 51
çw. 3 – zad. dom.
pisemnie

Z. çw. s. 52
çw. 6 – zad. dom.
pisemnie

Wed∏ug
WSO i PSO

2

Wymagania edukacyjne
Ârodki

dydaktyczne

Procedury sprawdzania
i oceniania osiàgni´ç ucznia

Zadania
sprawdzajàce

Kryteria
oceniania

Liczba
godzin

Podstawowe (P)
Uczeƒ potrafi

Ponadpodstawowe (PP)
Uczeƒ potrafi
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Przed mio ty
szkol ne (ulu bio -
ny przed miot;
przed miot, któ ry
przy cho dzi
∏a two/spra wia
pro ble my;
oce ny szkol ne
z ró˝ nych
przed mio tów)

– zro zu mieç ogól nie tekst ze
s∏u chu i w mia ŕ  po praw nie
wy ko naç do nie go za da nie

– wy mie niç przed mio ty
szkol ne

– wy mie niç oce ny szkol ne
– po wie dzieç, ja kie oce ny

otrzy mu je z ja kich przed -
mio tów

– po in for mo waç, ja kie
przed mio ty lu bi, a ja kie
spra wia jà mu pro ble my

– do wie dzieç si´, ja kie
przed mio ty i dla cze go lu bi
je go ko le ga/ko le ̋ an ka

Czas przesz∏y
czasowników
regularnych

Dzieƒ
powszedni
ucznia
(czynnoÊci)

– do k∏ad nie zro zu mieç tekst
ze s∏u chu i po praw nie wy -
ko naç do nie go za da nie

– opo wie dzieç o otrzy my wa -
nych oce nach szkol nych
z po szcze gól nych
przed mio tów

– opo wie dzieç o swo ich
ulu bio nych przed mio tach
oraz uza sad niç, dla cze go
je lu bi

– opo wie dzieç o ulu bio nych
przed mio tach ko le gi/ko le -
˝an ki – uza sad niç wy po -
wiedê

– utwo rzyç for my cza su
prze sz∏e go i w mia r´
po praw nie sto so waç je
w zda niu

– po wy s∏u cha niu
i prze czy ta niu tek stu
w mia r´ po praw nie
uzu pe∏ niç na je go
pod sta wie ta be l´

– na zwaç czyn no Êci, ja kie
wy ko nu je w cià gu dnia

– po in for mo waç
o czyn no Êciach
bo ha te rów
pod r´cz ni ko wych

2

3

Podr. s. 50 çw. 1
Podr. s. 50
– ram ka 
Podr. s. 51 çw. 4
Z. çw. s. 56
çw. 1 – ust nie
na lek cji
Z. çw. s. 57
çw. 5 – pi sem nie
na lek cji

– utworzyç formy czasu
przesz∏ego i poprawnie
stosowaç je w zdaniu

– po wy s∏u cha niu
i prze czy ta niu tek stu
pra wi d∏o wo uzu pe∏ niç
na je go pod sta wie ta be l´

– opo wie dzieç o swo im
dniu po wsze dnim
i o dniu swo ich
ró wie Êni ków w cza sie
te raê niej szym oraz
prze sz∏ym

Podr. s. 51 çw. 5
Podr. s. 51 çw. 6
Z. çw. s. 56
çw. 1 i 3 – zad.
dom. pisemnie
Z. çw. s. 57 çw. 6 –
zad. dom. pisemnie

Podr. s. 51 çw. 3
Z. çw. s. 56 çw. 2
– zad. dom.
pi sem nie
Z. çw. s. 57 çw. 4
– zad. dom. pi sem nie

Z. çw. s. 58
çw. 2 – zad. dom.
pisemnie
Z. çw. s. 59
çw. 4 – zad. dom.
pisemnie

Podr. s. 50 –
ramka 
Podr. s. 50
çw. 2

Podr. s. 52
çw. 1
Podr. s. 52
çw. 2, 3, 4
Z. çw. s. 59
çw. 3 – ustnie

Wed∏ug
WSO i PSO

Wed∏ug
WSO i PSO

Rozdzia∏ 3   Lekcja 4

Rozdzia∏ 3   Lekcja 5
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Ze gar,
po da wa nie cza su
(pe∏ na go dzi na,
po ∏ów ka
go dzi ny)

Roz wi ja nie umie -
j´t no Êci pi sa nia
z za sto so wa niem
cza su prze sz∏e go
i przy sz∏e go z∏o -
˝o ne go.
Roz wi ja nie umie -
j´t no Êci mó wie -
nia (czyn no Êci
co dzien ne
ucznia).
Po wtó rze nie ma -
te ria ∏u wpro wa -
dzo ne go w roz -
dzia le

Roz wi ja nie
umie j´t no Êci
ro zu mie nia
tek stu s∏u cha ne go
Roz wi ja nie
umie j´t no Êci
mó wie nia
(roz mo wa
ste ro wa na)

– po praw nie py taç
o go dzi n´, po da waç czas

– po praw nie na pi saç
o lek cjach bo ha te rów
pod r´cz ni ko wych oraz
swo ich lek cjach, sto su jàc
czas prze sz∏y i przy sz∏y
z∏o ̋ o ny oraz okre Êle nia
go dzin

– po praw nie opo wie dzieç
o czyn no Êciach dnia po -
wsze dnie go z uwzgl´d -
nie niem go dzin 

– w mia r´ po praw nie zro -
zu mieç tekst ze s∏u chu
do ty czà cy sys te mu szkol -
nic twa i wy braç w∏a Êci we
od po wie dzi

– wska zaç po do bieƒ stwa
i ró˝ ni ce w pol skim
i ro syj skim sys te mie
szkol nic twa

– w mia r´ po praw nie
wy ja Êniç Ro sja ni no wi,
jak do trzeç do ban ku

– pra wi d∏o wo na pi saç
o lek cjach bo ha te rów
pod r´cz ni ko wych oraz
o swo ich lek cjach,
sto su jàc czas prze sz∏y
i przy sz∏y z∏o ̋ o ny oraz
okre Êle nia go dzin

– pra wi d∏o wo opo wie dzieç
o czyn no Êciach dnia po -
wsze dnie go z uwzgl´d -
nie niem go dzin

– do k∏ad nie zro zu mieç
tekst ze s∏u chu do ty czà -
cy sys te mu szkol nic twa
i wy braç w∏a Êci we od po -
wie dzi 

– wy mie niç szcze gó ∏o wo
po do bieƒ stwa i ró˝ ni ce
w pol skim i ro syj skim
sys te mie szkol nic twa

– pra wi d∏o wo wy ja Êniç
Ro sja ni no wi, jak do trzeç
do ban ku

– pra wi d∏o wo py taç
o go dzi n´, po da waç czas

Wed∏ug
WSO i PSO

Wed∏ug
WSO i PSO

1

1

Podr. s. 54
çw. 1, 2, 3 i 4

Podr. s. 55
çw. 1 i 2
Podr. s. 55 çw. 3 
Podr. s. 55 çw. 4

Podr. s. 52
– ze ga ry 
Podr. s. 53
çw. 2
Podr. s. 53
– ram ka 
Podr. s. 53
çw. 3

Z. çw. s. 60
çw. I, II, III, IV, V
i VI – Test:
samokontrola
i samoocena – zad.
dom. pisemnie

Wymagania edukacyjne
Ârodki

dydaktyczne

Procedury sprawdzania
i oceniania osiàgni´ç ucznia

Zadania
sprawdzajàce

Kryteria
oceniania

Liczba
godzinPodstawowe (P)

Uczeƒ potrafi
Ponadpodstawowe (PP)

Uczeƒ potrafi

Rozdzia∏ 3   Powtórzenie

Rozdzia∏ 3   Cz´Êç maturalna
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Û
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Podr. s. 53 çw. 4 –
ustnie
Podr. s. 53 çw. 5 –
pisemnie
Z. çw. s. 58 çw. 1 –
zad. dom. pisemnie
Z. çw. s. 59 çw. 3,
5 i 6 – zad. dom.
pisemnie

Ñ
ÂÌ

¸ 
ë

‡¯
Ë
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WyjÊcie do kina – po prze czy ta niu tek stu
uzu pe∏ niç wi´k szoÊç
luk w tek Êcie

– po wy s∏u cha niu tek stu
w mia r´ po praw nie
za kwa li fi ko waç zda nia
ja ko zgod ne z je go
tre Êcià lub nie

– umó wiç si´ z ró wie Êni -
kiem do ki na

Cza sow nik
ÛÒÔÂÚ¸ (for my
oso bo we) w po -
∏à cze niu z bez -
oko licz ni kiem

Wyra˝enie
obawy

Godzina na
zegarze
(z minutami)

Okre Êle nie
wiel ko Êci
w przy bli ̋ e niu

– po prze czy ta niu tek stu
po praw nie uzu pe∏ niç
lu ki w tek Êcie

– po wy s∏u cha niu tek stu
po praw nie za kwa li fi ko -
waç zda nia ja ko zgod ne
z je go tre Êcià lub nie

– u∏o ̋ yç ob szer ny dia log
na te mat wyj Êcia do ki na

– od mie niaç cza sow nik
ÛÒÔÂÚ¸ i w mia r´
po praw nie sto so waç go
w zda niu w po ∏à cze niu
z bez oko licz ni kiem

– w miar´ poprawnie
wyraziç obaw´

– pytaç o godzin´,
podawaç czas

– w mia r´ po praw nie
okre Êlaç wiel koÊç
w przy bli ̋ e niu

2Podr. s. 56
çw. 1 i 2

– od mie niaç cza sow nik
ÛÒÔÂÚ¸ i po praw nie
sto so waç go w zda niu
w po ∏à cze niu
z bez oko licz ni kiem

– poprawnie wyraziç
obaw´

– za da waç ró˝ ne py ta nia
o go dzi n´, po da waç czas
na kil ka spo so bów

– poprawnie okreÊlaç
wielkoÊç w przybli˝eniu

Podr. s. 57
çw. 8
Z. çw. s. 64
çw. 6 – zad. dom.
pisemnie

Z. çw. s. 63
çw. 1 i 2 – zad.
dom. pisemnie

Z. çw. s. 63
çw. 3 – zad. dom.
pisemnie

Podr. s. 57 çw. 7
Z. çw. s. 64 çw. 4
i 5 – zad. dom.
pi sem nie
Z. çw. s. 65 çw. 8
– pi sem nie
na lek cji

Z. çw. s. 65
çw. 7 – zad. dom.
pisemnie

Podr. s. 56 –
ramka 
Podr. s. 56
çw. 3

Podr. s. 57 –
ramka 
Podr. s. 57
çw. 4

Podr. s. 57
çw. 5 i 6

Podr. s. 57 –
ramka

Wed∏ug
WSO i PSO

Rozdzia∏ 4   Lekcja 1
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Sp´dzanie
wolnego czasu

Cza sow ni ki:
ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ú¸Òfl,
Û‚ÎÂÍ‡Ú¸Òfl ˜ÂÏ?
(for my oso bo we)
w po ∏à cze niu
z na rz´d ni kiem
l. poj. i l. mn.
w ro dza ju m´ -
skim i ˝eƒ skim

Zainteresowania
m∏odzie˝y

– zro zu mieç ogól nie tekst ze
s∏u chu i w mia r´ po praw -
nie upo rzàd ko waç je go
frag men ty

– po in for mo waç o swo im
sp´ dza niu wol ne go cza su

– do wie dzieç si´, po wie dzieç
i na pi saç jak sp´ dza jà wol -
ny czas je go ró wie Êni cy

– za pla no waç spo sób sp´ -
dza nia wol ne go cza su
na naj bli˝ szy ty dzieƒ

– w miar´ poprawnie
odmieniaç czasowniki
ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ú¸Òfl,
Û‚ÎÂÍ‡Ú¸Òfl i stosowaç je
w zdaniu

– zrozumieç tekst ze
s∏uchu i odpowiedzieç na
wi´kszoÊç pytaƒ

– wymieniç
zainteresowania
m∏odzie˝y

– zapytaç rozmówc´ o jego
zainteresowania 

– udzieliç rozmówcy
odpowiedzi na pytania
dotyczàce jego
zainteresowaƒ

– po praw nie od mie niaç
cza sow ni ki
ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ú¸Òfl,
Û‚ÎÂÍ‡Ú¸Òfl i sto so waç je
w zda niu

– zro zu mieç tekst ze
s∏u chu i opo wie dzieç
o za in te re so wa niach Ani

– opo wie dzieç o za in te re -
so wa niach m∏o dzie ̋ y

– u∏o ̋ yç dia log do ty czà cy
za in te re so waƒ wÊród
m∏o dzie ̋ y

– do k∏ad nie zro zu mieç
tekst ze s∏u chu i po praw -
nie upo rzàd ko waç je go
frag men ty

– opo wie dzieç, jak sp´ dza
swój wol ny czas i jak sp´ -
dza jà go je go ró wie Êni cy

– szcze gó ∏o wo za pla no waç
swo je za j´ cia w naj bli˝ -
szym ty go dniu 

Wed∏ug
WSO i PSO

Wed∏ug
WSO i PSO

2

2

Podr. s. 58 –
ramka 
Podr. s. 59
çw. 3 i 4

Podr. s. 60
çw. 1 i 2

Podr. s. 58
çw. 1
Podr. s. 58
çw. 2

Podr. s. 59 çw. 6
– ust nie 
Z. çw. s. 66 çw. 4
– zad. dom. pi sem nie
Z. çw. s. 67 çw. 5, 6
i 7 – zad. dom.
pi sem nie
Ust nie – opo wia da nie
o spo so bie sp  ́dza nia
wol ne go cza su i o pla -
nach je go sp  ́dza nia
na naj bli̋  szy ty dzieƒ

Podr. s. 59
çw. 5 – ustnie 
Z. çw. s. 66
çw. 1, 2 i 3 – zad.
dom. pisemnie

Wymagania edukacyjne
Ârodki

dydaktyczne

Procedury sprawdzania
i oceniania osiàgni´ç ucznia

Zadania
sprawdzajàce

Kryteria
oceniania

Liczba
godzinPodstawowe (P)

Uczeƒ potrafi
Ponadpodstawowe (PP)

Uczeƒ potrafi

Rozdzia∏ 4   Lekcja 2

Rozdzia∏ 4   Lekcja 3
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ÌË
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Podr. s. 61
çw. 5 i 6
Z. çw. s. 68
çw. 1, 2 i 3 – zad.
dom. pisemnie
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Czyn no Êci wy -
ko ny wa ne w cià -
gu ty go dnia

– napisaç o czynnoÊciach
wykonywanych w ciàgu
tygodnia

Cza sow nik:
Î˛·ËÚ¸ (for my
oso bo we) w po -
∏à cze niu z bez -
oko licz ni kiem

Zainteresowania
naszych
krewnych

Przy miot ni ki za -
koƒ czo ne na
-˚È, -ÓÈ, -‡fl
w po ∏à cze niu
z rze czow ni ka mi

Uzasadnianie
w∏asnego zdania

– wy po wie dzieç si´ w for -
mie pi sem nej i ust nej
na te mat czyn no Êci, ja kie
wy ko nu je w cià gu ty go -
dnia

– w mia r´ po praw nie
od mie niaç cza sow nik
Î˛·ËÚ¸ i sto so waç go
w zda niu

– zro zu mieç ogól nie tekst
ze s∏u chu i w mia r´ po -
praw nie wy ko naç zwià -
za ne z nim po le ce nie

– wy mie niç za in te re so wa -
nia swo ich krew nych

– za py taç roz mów c´,
czym in te re su jà si´ je go
krew ni 

– udzie liç roz mów cy od -
po wie dzi na py ta nia do -
ty czà ce za in te re so waƒ
krew nych i zna jo mych
osób

– od mie niaç przy miot ni ki
za koƒ czo ne na -˚È, -ÓÈ,
-‡fl w po ∏à cze niu z rze -
czow ni ka mi i w mia r´
po praw nie sto so waç te
for my w zda niu

– powiedzieç, co komu
mo˝na podarowaç na
urodziny i dlaczego

2

Z. çw. s. 69
çw. 5 – ustnie
na lekcji

Podr. s. 61 –
ramka 
Podr. s. 61 çw. 3
i 4 – ustnie

Z. çw. s. 69 çw. 5 i 6
– zad. dom. pi sem nie.
Ust nie – opo wia da -
nie o co dzien nych
czyn no Êciach

– po praw nie od mie niaç
cza sow nik Î˛·ËÚ¸
i sto so waç go w zda niu

– do k∏ad nie zro zu mieç
tekst ze s∏u chu
i pra wi d∏o wo wy ko naç
zwià za ne z nim
po le ce nie

– u∏o˝yç dialog
i opo wie dzieç
o za in te re so wa niach
swo ich krew nych
i zna jo mych

– pra wi d∏o wo od mie niaç
przy miot ni ki za koƒ czo -
ne na -˚È, -ÓÈ, -‡fl w po -
∏à cze niu z rze czow ni ka -
mi i sto so waç te for my
w zda niu

– opowiedzieç
szczegó∏owo, co komu
mo˝na podarowaç na
urodziny i uzasadniç
decyzj´

Z. çw. s. 69 çw. 4 –
zad. dom. pisemnie

Podr. s. 63
çw. 5  
Z. çw. s. 70
çw. 3 – zad. dom.
pisemnie
Z. çw. s. 71
çw. 5 – zad. dom.
pisemnie

Podr. s. 63
çw. 6 – zad. dom.
pisemnie

Podr. s. 62
çw. 1 i 2
Podr. s. 63
çw. 4

Podr. s. 63 –
ramka 
Podr. s. 63
çw. 3

Z. çw. s. 70
çw. 1 i 2 – zad.
dom. pisemnie
Z. çw. s.71
çw. 4 – pisemnie
na lekcji

Podr. s. 63
çw. 6 – ustnie na
lekcji

Wed∏ug
WSO i PSO

Rozdzia∏ 4   Lekcja 4
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Komputer – jego
rola (leksyka)

Opisywanie
ilustracji

Korespondencja
z rówieÊnikiem

Wymowa g∏oski:
¯

– zro zu mieç ogól nie tekst ze
s∏u chu i przy po rzàd ko waç
wi´k szoÊç wy po wie dzi
do w∏a Êci wych osób

– prze pro wa dziç an kie t´
wÊród ró wie Êni ków na
te mat ro li kom pu te ra
w ich ˝y ciu

– po in for mo waç do cze go
wy ko rzy stu je kom pu ter

– do wie dzieç si´, ja kà ro l´
w ˝y ciu ró wie Êni ka
od gry wa kom pu ter

– opisaç ilustracj´
i odpowiedzieç na
pytania

– na pi saç w kil ku zda -
niach list do ró wie Êni ka
w Ro sji
(w for mie e -ma ila)

– poprawnie przeczytaç
wierszyk

– opisaç ilustracj´,
uwzgl´dniajàc wszystkie
szczegó∏y i wyczerpujàco
odpowiedzieç na pytania

– na pi saç d∏u˝ szy list
do ró wie Êni ka w Ro sji
(w for mie e -ma ila)

– po wie dzieç wier szyk
z pa mi´ ci

– do k∏ad nie zro zu mieç
tekst ze s∏u chu i pra wi -
d∏o wo przy po rzàd ko waç
wy po wie dzi do w∏a Êci -
wych osób

– sfor mu ∏o waç d∏u˝ szà
wy po wiedê na te mat ro li
kom pu te ra w ˝y ciu
z uza sad nie niem je go wad
i za let

Wed∏ug
WSO i PSO

3

Podr. s. 65 çw. 6

Z. çw. s. 73 çw. 5
– ustnie na lekcji

Podr. s. 65 çw. 7

Podr. s. 64
çw. 1 i 2
Podr. s. 65
çw. 3 i 4
Z. çw. s. 73
çw. 4 – pisemnie
na lekcji

Podr. s. 65
çw. 5 
Z. çw. s. 72
çw. 1, 2 i 3 – zad.
dom. pisemnie

Opis ilustracji –
ustnie zad. dom.

Z. çw. s. 73 çw. 5 –
zad. dom. pisemnie

Wierszyk na pamí ç
– zad. dom.

Wymagania edukacyjne
Ârodki

dydaktyczne

Procedury sprawdzania
i oceniania osiàgni´ç ucznia

Zadania
sprawdzajàce

Kryteria
oceniania

Liczba
godzinPodstawowe (P)

Uczeƒ potrafi
Ponadpodstawowe (PP)

Uczeƒ potrafi

Rozdzia∏ 4   Lekcja 5
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Roz wi ja nie umie -
j´t no Êci mó wie -
nia (czyn no Êci
co dzien ne
ucznia)
Roz wi ja nie umie -
j´t no Êci pi sa nia
(d∏u˝ sza wy po -
wiedê o so bie,
ro dzi nie, o za in -
te re so wa niach
swo ich i ro dzi ny)
Po wtó rze nie ma -
te ria ∏u wpro wa -
dzo ne go w roz -
dzia le

– po praw nie wy ra ziç oba w´
– prze pro wa dziç pro sty

dia log na te mat wyj Êcia
do ki na

– opo wie dzieç w kil ku
zda niach, jak wy glà da je go
dzieƒ

– w mia ŕ  po praw nie na pi saç
d∏u˝ szà wy po wiedê o so bie
i o swo jej ro dzi nie

Rozwijanie
umiej´tnoÊci
mówienia
(opis ilustracji)
Rozwijanie
umiej´tnoÊci
pisania
(notatka)

Plany na
weekend 

– pra wi d∏o wo wy ra ziç
oba w´ 

– pra wi d∏o wo prze pro wa dziç
dia log na te mat wyj Êcia
do ki na

– szcze gó ∏o wo opo wie dzieç,
jak wy glà da je go dzieƒ

– pra wi d∏o wo na pi saç d∏u˝ -
szà wy po wiedê o so bie
i o swo jej ro dzi nie

– po praw nie opi saç ilu -
stra cj´ przed sta wia jà cà
kon cert m∏o dzie ̋ o wy
i od po wie dzieç na py ta -
nia, wy ko rzy stu jàc kil ka
z po da nych zwro tów

– po praw nie na pi saç
no tat k´ do ko le gi

– w mia r´ po praw nie za -
zna czyç ko lej noÊç us∏y -
sza nych wy po wie dzi 

– wy mie niç miej sca, któ re
bo ha te ro wie pod r´cz ni -
ka chcà zo ba czyç
w Mo skwie

1

1

2

Podr. s. 66
çw. 1
Podr. s. 66
çw. 3 
Podr. s. 66
çw. 2 i 4
Podr. s. 66 çw. 5

– szcze gó ∏o wo opi saç ilu -
stra cj´ przed sta wia jà cà
kon cert m∏o dzie ̋ o wy
i od po wie dzieç na py ta -
nia, wy ko rzy stu jàc wi´k -
szoÊç po da nych zwro tów

– pra wi d∏o wo na pi saç
no tat k´ do ko le gi
z uwzgl´d nie niem
wszyst kich po da nych
ele men tów

– poprawnie zaznaczyç
kolejnoÊç us∏yszanych
wypowiedzi

– opowiedzieç
szczegó∏owo o planach
bohaterów podr´cznika
na weekend

Z. çw. s. 74, 75
çw. I, II, III, IV, V
i VI – Test:
sa mo kon tro la
i sa mo oce na – zad.
dom. pi sem nie

Podr. s. 69 çw. 5
Z. çw. s. 78 çw. 3 –
zad. dom.
pisemnie

Podr. s. 67 çw. 1
Podr. s. 67 çw. 2

Podr. s. 68 çw. 1,
2 i 3
Podr. s. 69 çw. 4
Z. çw. s. 80 çw.
8 – pisemnie na
lekcji

Wed∏ug
WSO i PSO

Wed∏ug
WSO i PSO

Wed∏ug
WSO i PSO

Rozdzia∏ 4   Powtórzenie

Rozdzia∏ 4   Cz´Êç maturalna

Rozdzia∏ 5   Lekcja 1
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Zakres
komunikacyjny/
problematyka

zaj´ç

Pisanie
pocztówki 

Czasownik
ıÓÚÂÚ¸ (formy
osobowe)

Spójnik ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ

Stopieƒ
najwy˝szy
przymiotników

Rzeczowniki
r. ˝. zakoƒczone
na -Ëfl

Wyjazd do
Kuskowa 

– na pi saç do ró wie Êni ka
w Ro sji pocz tów k´
z miej sca wy po czyn ku

– od mie niaç cza sow nik
ıÓÚÂÚ¸ i w mia r´
po praw nie sto so waç go
w zda niu

– w mia r´ po praw nie
∏à czyç zda nia pro ste
w zda nia pod rz´d nie
z∏o ̋ o ne przy po mo cy
spój ni ka ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ

– two rzyç for my stop nia
naj wy˝ sze go przy miot ni -
ków i w mia r´ po praw nie
sto so waç je w zda niu

– od mie niaç rze czow ni ki
r. ˝. za koƒ czo ne na -Ëfl
i w mia r´ po praw nie
sto so waç je w zda niu

– zro zu mieç ogól nie tekst
ze s∏u chu i od po wie dzieç
na py ta nia

– po praw nie two rzyç
for my stop nia naj wy˝ -
sze go przy miot ni ków
i sto so waç je w zda niu

– po praw nie od mie niaç
rze czow ni ki r. ˝.
za koƒ czo ne na -Ëfl
i sto so waç je w zda niu

– do k∏ad nie zro zu mieç
tekst ze s∏u chu
i opo wie dzieç o pla nach
bo ha te rów
pod r´cz ni ko wych

– na pi saç do ró wie Êni ka
w Ro sji pocz tów k´
z miej sca wy po czyn ku
z wy ra ̋ e niem opi nii
o tym miej scu

– po praw nie od mie niaç
cza sow nik ıÓÚÂÚ¸
i sto so waç go w zda niu

– poprawnie ∏àczyç zdania
proste w zdania
podrz´dnie z∏o˝one przy
pomocy spójnika ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ

Podr. s. 69 –
ramka
Podr. s. 69 çw. 7

Z. çw. s. 79
çw. 4 i 5 – zad. dom.
pisemnie

Podr. s. 69 –
ramka 
Podr. s. 69 çw. 8

Podr. s. 70 çw. 1

Z. çw. s. 81
çw. 9 –
pisemnie na
lekcji

Podr. s. 69 –
ramka 
Z. çw. s. 78
çw. 1 i 2 – ustnie
na lekcji

Podr. s. 69
çw. 6

Z. çw. s. 79 çw. 6
– zad. dom. pi sem nie
Z. çw. s. 80 çw. 7
– zad. dom. pi sem nie

Z. çw. s. 82 çw. 1
– zad. dom.
pi sem nie
Ust nie – opo wia da -
nie o pla nach
bo ha te rów
pod r´cz ni ko wych

Z. çw. s. 81
çw. 10 – zad. dom.
pisemnie

Z. çw. s. 78
çw. 1 i 2 – zad.
dom. pisemnie

U∏o˝yç kilka zdaƒ
ze spójnikiem
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ –
pisemnie 

Wed∏ug
WSO i PSO

2

Wymagania edukacyjne
Ârodki

dydaktyczne

Procedury sprawdzania
i oceniania osiàgni´ç ucznia

Zadania
sprawdzajàce

Kryteria
oceniania

Liczba
godzin

Podstawowe (P)
Uczeƒ potrafi

Ponadpodstawowe (PP)
Uczeƒ potrafi

è
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Podró˝ metrem
po Moskwie

– po wie dzieç na pod sta wie
pla nu me tra, jak bo ha te -
ro wie pod r´cz ni ka po -
dró ̋ u jà po Mo skwie

Spójniki:
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ

Czasowniki
dokonane/
niedokonane

Plany na
wakacje

CzynnoÊci
wakacyjne

– opo wie dzieç szcze gó ∏o -
wo o po dró ̋ y me trem
bo ha te rów pod r´cz ni ka,
po s∏u gu jàc si´ sche ma -
tem me tra

– w mia r´ po praw nie
∏à czyç zda nia pro ste
w zda nia pod rz´d nie
z∏o ̋ o ne przy po mo cy
spój ni ków ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ

– w mia r´ po praw nie
sto so waç w zda niu
cza sow ni ki do ko na ne
i nie do ko na ne

– zro zu mieç ogól nie
us∏y sza ne na gra nie
i za kwa li fi ko waç zda nia
ja ko zgod ne z je go
tre Êcià lub nie

– po wie dzieç, gdzie lu bi
wy po czy waç i do kàd
za mie rza po je chaç
w wa ka cje

– po praw nie po ∏à czyç
okre Êle nie czyn no Êci ze
zdj´ ciem

– wy mie niç kil ka przed -
mio tów, któ re mu si
wziàç (któ rych nie mu si
braç) na obóz spor to wy

2

Podr. s. 71 çw. 3

– poprawnie ∏àczyç zdania
proste w zdania
podrz´dnie z∏o˝one przy
pomocy spójników
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ

– w∏a Êci wie sto so waç
w zda niu cza sow ni ki
do ko na ne i nie do ko na ne

– do k∏ad nie zro zu mieç
us∏y sza ne na gra nie
i za kwa li fi ko waç zda nia
ja ko zgod ne z je go
tre Êcià lub nie

– opo wie dzieç szcze gó ∏o -
wo o swo ich pla nach
wa ka cyj nych

– prawid∏owo po∏àczyç
okreÊlenie czynnoÊci ze
zdj´ciem

– prawid∏owo powiedzieç,
co musi wziàç (czego nie
musi braç) na obóz
sportowy

Podr. s. 71 çw. 4

Z. çw. s. 82 çw. 2 –
zad. dom. pisemnie
Z. çw. s. 83 çw. 5 i 6
– zad. dom.
pisemnie

Z. çw. s. 82 çw. 3 –
zad. dom. pisemnie
Z. çw. s. 83 çw. 4 –
zad. dom. pisemnie

Z. çw. s. 84
çw. 1, 2 i 3 – zad.
dom. pisemnie
Z. çw. s. 85
çw. 5 – zad. dom.
pisemnie

Z. çw. s. 85 çw. 4 

Podr. s. 71 çw. 2

Podr. s. 71
çw. 5 i 6

Podr. s. 72
çw. 2 i 3
Podr. s. 73
çw. 6

Podr. s. 72 çw. 1
Podr. s. 73 çw. 5

Wed∏ug
WSO i PSO

Rozdzia∏ 5   Lekcja 3
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Wspo mnie nia
z wa ka cji

Rze czow ni ki
r. m´ skie go
i r. ˝eƒ skie go
w do pe∏ nia czu
i bier ni ku l. poj. 

Plany na wakacje

Ko re spon den cja
z ró wie Êni kiem
z Ro sji

– na pi saç krót ki list do
ró wie Êni ka w Ro sji
(w for mie e -ma ila)
o swo ich ze sz∏o rocz nych
wa ka cjach

– po praw nie u˝y waç
w zda niu form
do pe∏ nia cza i bier ni ka
l. poj. r. m., i r. ˝.,
wy ko rzy stu jàc no wà
lek sy k´

– zro zu mieç ogól nie tekst
czy ta ny i uzu pe∏ niç
wi´k szoÊç luk 

– po wie dzieç, jak za mie -
rza jà sp´ dziç wa ka cje bo -
ha te ro wie pod r´cz ni ko wi

– uzy skaç in for ma cje
od swo ich ró wie Êni ków
na te mat ich pla nów
wa ka cyj nych

– od po wie dzieç w kil ku
zda niach ró wie Êni ko wi
z Ro sji
(w for mie e -ma ila)
na za pro sze nie 

– sfor mu ∏o waç d∏u˝ szà
od po wiedê na za pro sze -
nie do ró wie Êni ka
z Ro sji, (w for mie
e -ma ila), za cho wu jàc
wszyst kie elel men ty
cha rak te ry stycz ne dla tej
for my

– na pi saç d∏u˝ szy list
do ró wie Êni ka w Ro sji
(w for mie e -ma ila)
o swo ich ze sz∏o rocz nych
wa ka cjach

– pra wi d∏o wo u˝y waç
w zda niu form
do pe∏ nia cza i bier ni ka
l. poj. r. m. i r. ˝.,
wy ko rzy stu jàc ca ∏à
no wà lek sy k´

– do k∏ad nie zro zu mieç
tekst czy ta ny i uzu pe∏ -
niç wszyst kie lu ki

– opo wie dzieç o pla nach
wa ka cyj nych bo ha te rów
pod r´cz ni ko wych, tak ̋ e
w pierw szej oso bie 

– opo wie dzieç o ró˝ nych
for mach sp´ dza nia wa ka -
cji i uza sad niç ich wy bór

Z. çw. s. 85
çw. 4 – zad. dom.
pisemnie
Podr. s. 73
çw. 5 – zad. dom.
pisemnie

Wed∏ug
WSO i PSO

2Podr. s. 74
çw. 1
Podr. s. 75
çw. 2 i 3

Podr. s. 75 çw. 4 i 5
Z. çw. s. 86 çw. 1, 2
i 3 – zad. dom.
pi sem nie
Z. çw. s. 87 çw. 4
– zad. dom.
pi sem nie
Z. çw. s. 87 çw. 5
– zad. dom.
pi sem nie

Z. çw. s. 85
çw. 6 – ustnie
na lekcji

Podr. s. 73 –
ramka 
Podr. s. 73
çw. 4

Podr. s. 75
çw. 6 – pisemnie 

Z. çw. s. 85
çw. 6 – zad. dom.
pisemnie

Wymagania edukacyjne
Ârodki

dydaktyczne

Procedury sprawdzania
i oceniania osiàgni´ç ucznia

Zadania
sprawdzajàce

Kryteria
oceniania

Liczba
godzin

Podstawowe (P)
Uczeƒ potrafi

Ponadpodstawowe (PP)
Uczeƒ potrafi

Rozdzia∏ 5   Lekcja 4
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!
Ty po we pa miàt ki
przy wo ̋ o ne
z Ro sji

– zro zu mieç ogól nie tekst
czy ta ny i w mia ŕ  po praw -
nie wy ko naç po le ce nia

– na zwaç ty po we pa miàt ki
ro syj skie 

– na zwaç upo mi nek cha rak -
te ry stycz ny dla swo je go
miej sca za miesz ka nia

– wy mie niç swo jà ko lek cj´
pa mià tek z wa ka cji

Pre zen ty dla bli -
skich
Uza sad nia nie
opi nii, wy ra ̋ a -
nie w∏a sne go
zda nia

Roz wi ja nie
umie j´t no Êci
mó wie nia o pla -
nach na wa ka cje
Roz wi ja nie
umie j´t no Êci
pi sa nia
(pocz tów ka)
Po wtó rze nie
ma te ria ∏u
wpro wa dzo ne go
w roz dzia le

– szcze gó ∏o wo zro zu mieç
czy ta ny tekst i wy ko naç
po le ce nia

– na zwaç ty po we pa miàt ki
ro syj skie i po in for mo waç,
czym si´ cha rak te ry zu jà

– na zwaç upo mi nek cha rak -
te ry stycz ny dla swo je go
miej sca za miesz ka nia
i krót ko go opi saç

– wy po wie dzieç si´
w d∏u˝ szej for mie ust nej
lub pi sem nej na te mat
swo jej ko lek cji pa mià tek
z wa ka cji

– po praw nie po wie dzieç,
ja ki upo mi nek ku pi dla
swo ich bli skich i uza sad -
niç krót ko je go wy bór 

– po praw nie po wie dzieç
o pla nach na wa ka cje,
o wy jeê dzie na wy ciecz k´

– po praw nie na pi saç pocz -
tów k´ do zna jo mych

– po praw nie wy ko naç
pro sty pro jekt
do ty czà cy cie ka wych
obiek tów tu ry stycz nych
w Mo skwie

3

1

Podr. s. 76
çw. 1
Podr. s. 77
çw. 2 i 3

– szcze gó ∏o wo opo wie -
dzieç, ja ki upo mi nek
ku pi dla swo ich bli skich
i uza sad niç jego wy bór

– po le ciç ró wie Êni ko wi
z Ro sji pa miàt k´ z Pol ski
i uza sad niç swój wy bór

– ob szer nie opo wie dzieç
o pla nach na wa ka cje,
o wy jeê dzie na wy ciecz k´

– pra wi d∏o wo na pi saç
pocz tów k´ do
zna jo mych

– wy ko naç roz bu do wa ny
pro jekt do ty czà cy
in te re su jà cych obiek tów
tu ry stycz nych
w Mo skwie

Podr. s. 77
çw. 4, 5 i 6
Z. çw. s. 88
çw. 1, 2 i 3 – zad.
dom. pisemnie
Z. çw. s. 89
çw. 5 i 6 – zad.
dom. pisemnie

Z. çw. s. 89 çw. 4
Opo wia da nie
o upo min kach dla
bli skich – ust nie

Z. çw. s. 90

Podr. s. 76 çw. 1
Podr. s. 77 çw. 7

Podr. s. 78
çw. 1, 2
Podr. s. 78
çw. 3 
Podr. s. 78
çw. 4

Wed∏ug
WSO i PSO

Wed∏ug
WSO i PSO

Rozdzia∏ 5   Lekcja 5

Rozdzia∏ 5   Powtórzenie
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Roz wi ja nie
umie j´t no Êci ro -
zu mie nia tek stu
czy ta ne go
Roz wi ja nie
umie j´t no Êci ro -
zu mie nia tek stu
ze s∏u chu
Roz wi ja nie
umie j´t no Êci
mó wie nia (za -
byt ki Po zna nia)

Informacje
o Moskwie

Opis ilustracji

– zro zu mieç tekst czy ta ny
i po praw nie do pa so waç
do nie go zdj´ cia

– ogól nie zro zu mieç tekst
ze s∏u chu i po praw nie
przy po rzàd ko waç ty tu ∏y
do na gra nych frag men -
tów

– za pro po no waç zna jo mej
z Ro sji zwie dza nie
mia sta w Pol sce

– wy mie niç czte ry
(z oÊmiu) pod sta wo wych
in for ma cji o Mo skwie

– opo wie dzieç o jed nym
z za byt ków Mo skwy

– po wie dzieç, co chcia∏ by
zo ba czyç w Mo skwie

– nazwaç kilka zabytków
przedstawionych na
ilustracjach

– na zwaç wszyst kie za byt -
ki przed sta wio ne na ilu -
stra cjach i krót ko opi saç
ka˝ dy z nich

– do k∏ad nie zro zu mieç
tekst czy ta ny i po praw -
nie do pa so waç do nie go
zdj´ cia

– szcze gó ∏o wo zro zu mieç
tekst ze s∏u chu i pra wi -
d∏o wo przy po rzàd ko waç
ty tu ∏y do na gra nych
frag men tów

– za pro po no waç zna jo mej
z Ro sji zwie dza nie
mia sta w Pol sce
z uza sad nie niem wy bo ru
cie ka wych miejsc

– zre fe ro waç po zna ne
in for ma cje o Mo skwie

– opo wie dzieç o kil ku
po zna nych za byt kach
Mo skwy 

– opo wie dzieç, co
chcia∏ by zo ba czyç
w Mo skwie i dla cze go

Wed∏ug
WSO i PSO

Wed∏ug
WSO i PSO

1

1

Podr. s. 80

Podr. s. 80

Ust nie –
opo wia da nie
o Mo skwie

Podr. s. 79
çw. 1, 3
Podr. s. 79
çw. 2, 4, 5
Podr. s. 79
çw. 6

Wymagania edukacyjne
Ârodki

dydaktyczne

Procedury sprawdzania
i oceniania osiàgni´ç ucznia

Zadania
sprawdzajàce

Kryteria
oceniania

Liczba
godzinPodstawowe (P)

Uczeƒ potrafi
Ponadpodstawowe (PP)

Uczeƒ potrafi

Rozdzia∏ 6   Lekcja 1

Rozdzia∏ 5   Cz´Êç maturalna
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Informacje
o Kremlu

Opis ilustracji

– wy mie niç czte ry
(z sied miu) pod sta wo wych
in for ma cji o Krem lu

– opo wie dzieç o jed nym
z za byt ków Krem la

– nazwaç kilka zabytków
przedstawionych na
ilustracjach

Pa∏ace Moskwy

Bo ̋ e Na ro dze nie
w Ro sji

Przepis na
potraw´ wigilijnà
socziwo

– zreferowaç poznane
in for ma cje o Krem lu

– opo wie dzieç o kilku
po zna nych za byt kach
Krem la

– opo wie dzieç, któ ra
z oso bli wo Êci Krem la
naj bar dziej go
za in te re so wa ∏a i dla cze go

– nazwaç wszystkie zabytki
przedstawione na
ilustracjach i krótko opisaç
ka˝dy z nich

– wy mie niç na zwy
wy bra nych dwor ków
po ∏o ̋ o nych w ob r´ bie
Mo skwy

– opo wie dzieç o jed nym
z nich 

– po krót ce opo wie dzieç
o Êwi´ tach Bo ̋ e go
Na ro dze nia w Ro sji

– wymieniç sk∏adniki
potrawy wigilijnej
socziwo

1

1

1

Podr. s. 81

Podr. s. 81

– na zwaç wszyst kie
po zna ne dwor ki po ∏o ̋ o ne
w ob r´ bie Mo skwy

– opo wie dzieç o nich
i uza sad niç, któ ry z nich
chcia∏ by zwie dziç

– do k∏ad nie opo wie dzieç
o Êwi´ tach Bo ̋ e go
Na ro dze nia w Ro sji

– opo wie dzieç, z cze go
i jak przy rzà dza si´
po tra w´ wi gi lij nà so czi wo

Ust nie –
opo wia da nie
o Krem lu

Ust nie – opo wia da nie
o Êwi´ tach
Bo ̋ e go Na ro dze nia
w Ro sji

Ust nie – opo wia da nie
o po tra wie wi gi lij nej

Podr. s. 82 Ust nie – opo wia da nie
o dwor kach
po ∏o ̋ o nych
w ob r´ bie Mo skwy

Podr. s. 83

Podr. s. 83

Wed∏ug
WSO i PSO

Wed∏ug
WSO i PSO

Wed∏ug
WSO i PSO

Rozdzia∏ 6   Lekcja 2

Rozdzia∏ 6   Lekcja 3

Rozdzia∏ 6   Lekcja 4


