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WSTĘP 

 

 Według danych z przed kilku lat w kraju ok 10% społeczeństwa potrafiło 

posługiwać się językiem angielskim. Jest to jeden z najniższych wskaźników 

w skali światowej (w Niemczech np ok 30%). Przy czym są to ludzie bezpośrednio 

zobligowani do używania tego języka na co dzień (nauczyciele, tłumacze, pracownicy 

firm prywatnych i państwowych do kontaktów z przedstawicielami innych krajów). 

 Przyczyną tego jest duża komercjalizacja nauczania języków 

z zaangażowaniem dużej rzeszy ludzi w tej branży – nauczyciele, wykładowcy, 

wydawnictwa, hurtownie, księgarnie, oraz przedmiotowe podejście do nauki języka 

angielskiego jak ogólnie abstrakcyjnego "języka obcego". 

 Te dwie przyczyny sprawiają, że nauka języka angielskiego znajduje się na tak 

niskim poziomie w kraju, co więcej powstrzymują one wszelkie możliwości jej 

rozwoju. Do tego dochodzi sytuacja ekonomiczna w kraju, która nie motywuje 

uczniów, szczególnie ze wsi do rzetelnej nauki w szkole, co również rozpowszechnia 

się na tak zwane "języki obce" ze wskazanym skutkiem. 

 Istnieje jeszcze jedna przyczyna hamująca rozwój nauki języków w kraju. Jest 

to brak zrozumienia procesów zachodzących podczas nauczania, czym jest samo 

nauczanie oraz czym jest język. 

 Przedmiotowe podejście do nauki języków sprawia, że zostało wypracowane 

takie pojęcie, jak jakiś abstrakcyjny "język obcy" i podszyto pod niego wszystkie 

języki poza językiem ojczystym. 

 O ile każdy język, nawet w tej samej grupie, jest inny, podejście takie nie ma 

żadnego uzasadnienia na poziomie nauczania każdego poszczególnego języka. 

 Samo stwierdzenie, że "języki obce" – to są przedmioty humanistyczne 

w przypadku języka angielskiego jest błędne, ponieważ:  

• gramatyka tego języka może łatwo być przedstawiona w postaci algorytmów 

matematycznych, jest więc przedmiotem ścisłym; 

• sama gramatyka języka angielskiego, w porównaniu z gramatykami innych 

języków jest znikoma; 

• zdanie buduje się od końca, a czyta się od lewej strony w jednym ciągu 

dźwiękowym; 

• system samogłosek jest umowny, ponieważ samogłoski A, I, O, U, nie da się 

ciągnąć; 



• samogłoski są czytane w/g typów czytania, a system dźwiękowy jest 

dopasowany do potrzeb alfabetu łacińskiego; 

• w fonologii angielskiej powinny być wprowadzone terminy "ciąg dźwiękowy" 

i "rytmiczna grupa"; oraz powinno się rozważyć zasadność używania 

terminów "sylaba" i "wyraz"; 

• powinno być uwzględnione również zjawisko dwustronnego skracania 

wyrazów 

i przeniesienia punktu adresowego na samogłoskę akcentowaną w ostatnim 

znaczącym wyrazie. 

  

 Podane tu aspekty są przykładem dlaczego język angielski wyróżnia się 

spośród innych i jest czymś więcej niż przedmiotem humanistycznym 

i z pewnością ich listę można dalej poszerzać. 

 Z mojego ponad 30-letniego doświadczenia pracy w zawodzie wynika, że: 

• języka można albo się nauczyć albo nie nauczyć; wszystkie podziały na 

poziomy są sztuczne i nieuzasadnione; 

• 80% nauki języka angielskiego stanowi nauczanie wymowy i intonacji; 

• nauka języka powinna być podzielona na naukę języka (jako kodu) oraz naukę 

używania języka (dołączenie treści do poszczególnych jednostek leksykalno- 

gramatycznych; 

• nauka jednostek leksykalno-gramatycznych powinna odbywać się 

w kontekście ponad jednozdaniowym oraz powinna być poprzedzona 

wstępnym kursem fonetycznym; 

• podstawową czynnością w pracy z językiem powinna być technika czytania, 

która stanowi podstawę trzymającą całą konstrukcję nauczanej treści; 

• ponieważ nauczanie się języka ojczystego odbywa się w okresie prenatalnym, 

proces nauczania tak zwanego "języka obcego" powinien być naśladowaniem 

tego procesu aby nauczany język został przyswojony trwale; 

• zgodnie z naturą językowe umiejętności dziecka kształtują się do dwóch lat 

życia; po tym czasie mówi ono już pełnymi zdaniami i podobnie powinno być 

w nauce języka gdzie proces ten powinien trwać około 2 lat również; 

• nauka języka angielskiego nie powinna wymagać dodatkowej motywacji, 

a obecny stan wynika z sytuacji ekonomicznej kraju oraz niefrasobliwej 

manipulacji sferą edukacji społeczeństwa. 



  

 Karol Marks powiedział mądre słowa, że poziom rozwoju społeczeństwa 

określany jest tym poziomie, na jakim poziomie jest tam nauczyciel. Nauczyciel jest 

odzwierciedlany w swoich uczniach dlatego jego rola i autorytet powinny być 

głównym priorytetem każdego społeczeństwa. 

 Sprawnie funkcjonujący system nauki w kraju został zburzony przez 

wprowadzenie coraz bardziej posuniętych reform, przeprowadzonych nieumiejętnie i 

często bez potrzeby. 

 Edukacja jest najbardziej wrażliwym, neuralgicznym punktem 

funkcjonowania społeczeństwa i wprowadzenie jakichkolwiek zmian powinno być 

przemyślane i w razie potrzeby umiejętnie wdrażane bez żadnego pośpiechu 

pamiętając, że skutki tych zmian zostaną uwidocznione po upływie około 10 lat. 

 Po stwierdzeniu podjęcia błędnej decyzji nie jest łatwo wycofać się 

z wprowadzonych zmian i naprawić zamieszanie, które wskutek tego wystąpiło. 

Widać to na przykładzie wprowadzenia gimnazjów, które dla kogoś miały być 

powrotem do korzeni, a wyszło tak, że powstała instytucja wprowadzająca 

degradację społeczeństwa już na poziomie nastolatków. 

 Warto zauważyć, że im gorzej będzie traktowany nauczyciel 

w społeczeństwie, tym bardziej zacofanym będzie rozwój duchowy i  kulturowy tego 

społeczeństwa.  

 Manipulowanie przy statusie nauczyciela, jego czasie pracy oraz autorytecie, 

nagonki na nauczycieli odbiją się w przyszłości jeszcze większą degradacją 

społeczeństwa, rozszerzeniem zakresu problemów społecznych oraz pogłębieniem 

istniejących. 

Dlaczego autorytet nauczyciela jest tak ważny w procesie dydaktycznym? 

 Muszę stwierdzić, że wbrew naukom na obecnym poziomie rozwoju 

społeczeństwa nauczanie w postaci przekazywania wiedzy nie jest możliwe. Możliwe 

jest natomiast wskazanie drogi do zdobywania tej wiedzy i taką funkcję powinien 

pełnić nauczyciel. Jest to rola mentora lub instruktora, a wiedza zdobywana pod jego 

kierownictwem jest trwała i służy uczniom przez całe życie 

w odróżnieniu od przekazywania wiadomości i sprawdzania ich przyswajania, co jest 

procesem nietrwałym aktualnym do napisania testu. 

 Pełnienie funkcji wychowawczych jest zawarte w samej osobowości 

nauczyciela, ponieważ jego osobowość jest odzwierciedlana w jego uczniach. 



Odbywa się za pośrednictwem instytucji zadania domowego. Ta sprawa jakiś czas 

temu została nagłośniona w mediach. Osoba, która zaczęła podważać zasadność 

i zgodność z prawem zadawania zadań domowych w postaci Rzecznika Praw 

Dziecka wykazała się wyjątkowym poziomem niewiedzy. Jak się okazało 

z wywiadu udzielonego przez tę osobę to ona nigdy nie odrabiała lekcji sama 

i z tego powodu musiała powtarzać rok. Teraz wiadomo, dlaczego taki problem 

w ogóle powstał. Sprawę tę trzeba wyjaśnić, ponieważ jest to szczególnie ważne, jeśli 

chcemy kształcić osoby dojrzałe emocjonalnie.  

 Zasada jest bardzo prosta. Jest nauczyciel, który przychodzi do szkoły 

i uczeń, który też tam przychodzi. Podczas lekcji odbywa się proces dydaktyczny, 

który jest przygotowany przez nauczyciela. Po lekcjach obaj idą do domu, gdzie 

każdy ma swoje obowiązki. Do obowiązków ucznia należy odrabianie lekcji. Aby 

odrobić lekcje uczeń powinien odtworzyć proces dydaktyczny, w którym 

uczestniczył w szkole, a więc powinien odtworzyć przyswojony i nowo 

wprowadzony materiał, w tym samego nauczyciela, który to wszystko 

wyreżyserował.  

 W miarę uczęszczania na lekcje i odrabiania zadań uczeń wytwarza w sobie 

nauczyciela na stałe (dlatego na początku jest to jedna osoba) i taki zespół zaczyna 

uczęszczać do szkoły, gdzie dalej przychodzi i prowadzi lekcje nauczyciel. Jednak 

teraz nauczyciel szkolny uczy nauczyciela, który został wytworzony w uczniu, 

a podczas odrabiania zadań nauczyciel w uczniu przekazuje swoją nabytą wiedzę 

uczniowi.  

 Po pewnym czasie ponownie odbywa się scalenie i zespół, który uczęszcza do 

szkoły i zawiera dodatkowo trzeciego nauczyciela, a w szkole nadal lekcje są 

prowadzone przez nauczyciela szkolnego. Teraz główną władzę sprawuje trzeci 

nauczyciel, a jego obowiązkiem jest rozszerzanie i zdobywanie nowej wiedzy, 

kontrola pełnienia obowiązków przez drugiego nauczyciela i scalanie osobowości 

pod swoim kierownictwem.  

 Taka jednostka po pewnym czasie nie potrzebuje czwartego nauczyciela 

i mówimy, że jest ona dojrzała. Może zdarzyć się, że jednostka nie wykształci tych 

dwóch nauczycieli w sobie i w tym przypadku nazywam ją infantylną. Jest ona 

kompletnie nieprzystosowana do życia, zawsze czeka na akceptację z boku, nie jest w 

stanie samodzielnie podejmować decyzji i zdobywać wiedzę, najlepiej czuje się pod 

kontrolą ze strony innej osoby i bardzo łatwo taką jednostką manipulować. Jeśli 



wykształci się tylko jeden (drugi) nauczyciel to mówię, że jest to jednostka niepełna. 

Osoba taka potrafi samodzielnie wykształcić trzeciego nauczyciela jednak potrzebuje 

więcej czasu niż na to miała. Dlatego szuka ona wzorca samodzielnie i mówi się, że w 

pewnym wieku młodzież potrzebuje idola. Dobrze, jeśli idolem zostaje osoba godna 

tego, wtedy wzorując się na swoim idolu jednostka ta wykształca w sobie trzeciego 

nauczyciela na podobieństwo swojego idola i dojrzewa pod jego przewodnictwem. 

 Dojrzałość polega na wykształceniu wszystkich trzech elementów 

i umiejętności utożsamiania się z każdym z nich. Jako uczeń jest ta osoba w stanie 

pobierać nowe wiadomości z zewnątrz i je przyswajać. Jako bezpośredni nauczyciel 

może ona przekazywać doświadczenie, wiedzę, umiejętności swojemu uczniowi, a 

tym samym i innym uczniom w tym swoim dzieciom. Jako trzeci, główny nauczyciel 

potrafi ona sprawować władzę, utrzymywać dyscyplinę, przekazywać wiedzę na 

szerszą skalę, szkolić swoich podwładnych, uczyć uczących.  

 Wszyscy dążą do tego, aby zostać jednostką dojrzałą, jednak, od czego to 

zależy i jakie warunki muszą być spełnione? Jak widać z naszych rozważań 

w dużym stopniu zależy to od osoby nauczyciela, szczególnie na etapie 

początkowym, ponieważ zostaje na niej wzorowany nauczyciel bezpośredni, ten, 

który osobiście kontroluje zachowanie swojej jednostki w postaci ucznia. Bardzo 

ważną rolę odgrywa kolejność wydarzeń i dobór materiałów dydaktycznych oraz 

sposób ich wprowadzenia. I teraz najważniejsze: sposób w jaki jest traktowany 

nauczyciel w społeczeństwie w dużym stopniu odzwierciedla się na przyszłych 

pokoleniach, ponieważ jest on w nich odwzorowany.  

Jeśli chcemy kształcić osoby dojrzałe musimy naprawić ten stan, do którego 

został sprowadzony nauczyciel, przywrócić jego autorytet wśród uczniów i całego 

społeczeństwa, zmienić sposób kształcenia nauczycieli, pozwolić nauczycielowi 

pełnić jego awangardową rolę w społeczeństwie. 

 

Angielski Przez Angielski /ETE/ 

 Metoda, którą opracowałem nazywa się English Through English - ETE 

(Angielski Przez Angielski). Nazwałem ją tak ponieważ jest ona oparta o zasady 

przyswajania języka ojczystego i zawiera te same etapy: katalogowanie ciągów 

dźwiękowych, przyswajanie systemu dźwiękowego języka angielskiego, 

akcentowanie dłuższych wyrazów, łączenie wyrazów w dłuższe ciągi dźwiękowe, 



zasady łączenia wyrazów. Jak widać metoda naśladuje proces przyswajania języka 

ojczystego tak w późnym okresie prenatalnym jak i w okresie niemowlęcym.  

Metoda zawiera:    

 a) część fonetyczną:  

• Part I - system dźwiękowy oraz zasady czytania samogłosek; 

• Part II - zasady akcentowania wyrazów (4 typy); 

• Part III -zasady łączenia wyrazów, 

 b) część teoretyczną gramatyki z ćwiczeniami – Grammar, 

 c) część praktyczną do nauki czytania i transformacji tekstów na podstawie 

 krótkich oryginalnych opowieści – Stories 80,  

d) część do wyrażania swojego zdania w formie pisemnej z ćwiczeniami na 

słownictwo oraz rozszerzenie umiejętności posługiwania się strukturami leksykalno- 

gramatycznymi na przykładzie dłuższych oryginalnych adaptowanych utworów –  

Advanced stories. 

 

 

 Praca imitująca okres rozwoju embrionalnego przebiega bez uwzględnienia 

treści 

i zawarta jest w Części I i II (Part I and Part II). Czas pracy z Part I to 14 godzin 

i czas pracy z Part II to 10 godzin. Part III częściowo uwzględnia treść i dlatego 

częściowo imituje okres rozwoju prenatalnego i częściowo okres rozwoju 

niemowlęcego. Czas pracy z Part III związany jest z materiałem podanym w części 

teoretycznej z gramatyki (Grammar) oraz łączy się z ćwiczeniami praktycznymi do tej 

części. 

 Czas pracy z krótkimi tekstami, których jest 80, w znacznym stopniu zależy od 

zakresu zakładanej pracy. Praca podstawowa zakłada opanowanie techniki czytania 

ze zrozumieniem, transformacje czasu (teraźniejszy – przeszły lub na odwrót), 

transformacje osoby (trzecia – pierwsza  lub na odwrót), zmiana mowy na zależną w 

czasie teraźniejszym i przeszłym, oraz wszystkie zmiany naraz. Pisanie kreatywne na 

podstawie tych opowiadań polega na wcieleniu się w poszczególnych bohaterów i 

uzupełnienie brakujących informacji dotyczących wybranego bohatera.  

 Dalej, jak zakłada plan ramowy ETE, uczniowie dobierają tytuły, układają 

streszczenia w postaci trójkątów, układają streszczenia jednozdaniowe (w postaci 



struktur lewostronnych), modyfikują teksty i zmieniają wszystkie formy, tytuły 

i streszczenia. 

 Wszystkie cztery części są nagrane i udostępniane uczniom do pracy 

samodzielnej. Każda część oparta jest o wiedzę i umiejętności z części poprzednich, 

ale idzie trochę dalej w porównaniu z poprzednią. 

 Część 5 (Advanced Stories) jest oparta o umiejętności i wiedzę z wszystkich 

poprzednich części i dalej rozwija umiejętności kreatywnego pisania, rozszerza zasób 

leksyki i struktur leksykalno-gramatycznych, inicjuje korzystanie 

z odpowiedników w języku polskim i angielskim celem wyeliminowania struktur tak 

zwanych Polish-English, które są zbudowane z wyrazów w języku angielskim na 

podstawie zasad języka polskiego. 

 Opracowanie wszystkich części trwa dwa lata przy dwóch godzinach 

tygodniowo (160-180 godz.)  System zakłada rozpoczęcie pracy od zera 

i zakończenie na poziomie „near-native speaker” (rodowitego użytkownika jeżyka).  

 Metoda jest skuteczna w 100%, ponieważ oparta jest o założenie: jeśli pewna 

osoba potrafi posługiwać się jednym językiem, to również potrafi posługiwać się 

każdym innym. Metoda także gwarantuje, że spełnienie wszystkich wymogów 

nauczyciela sprawi, że wprowadzony materiał zostanie przyswojony trwale, a każdy 

uczestnik zajęć po znalezieniu się w środowisku anglojęzycznym potrafi 

zaaklimatyzować się i zacząć posługiwać się tym dialektem, który w tym 

społeczeństwie obowiązuje. 

 Metoda w całości została sprawdzona wielokrotnie na różnych grupach 

wiekowych 

i jej stosowanie potwierdza powyższe wyniki. 

 

 

Typ programu: Przedmiotowy 

Rodzaj: spiralny 

 

Program nawiązuje do podstawy programowej nauczania języka angielskiego 

w szkołach ponadgimnazjalnych. Skierowany jest do uczniów, którzy po ukończeniu  

gimnazjum nie posiadają wystarczających podstaw językowych 

a znajdują się w klasie z uczniami uczącymi się przedmiotu już 6 rok. Dodatkowe 



zajęcia wyrównawcze pomogą uczniom wyrównać zaległości, umożliwią rozpoczęcie 

pracy na lekcjach z językiem angielskim. 

 

 

Informacja o zawodzie w kontekście potrzeby realizacji zajęć wyrównawczych 

Zawody, w których kształci się uczniów w Zespole Szkół w Czudcu takie jak 

technik budownictwa, technik żywienia, technik hotelarstwa, kucharz są zawodami 

poszukiwanymi we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. 

Poza tym odbycie praktyk zawodowych za granicą i otrzymanie Certyfikatu Euro 

Pass upoważnia jego posiadacza do ubiegania się o pracę we wszystkich krajach Unii. 

Przeszkodą na tej drodze niestety stoi brak komunikacji do potrzeb 

wykonywania zawodu oraz funkcjonowania w nowym społeczeństwie. 

W większości krajów Unii Europejskiej, a także reszty świata na równi z językiem 

ojczystym używany jest język angielski i dlatego znajomość tego języka jest bardzo 

ważna dla przyszłych fachowców kształconych w Zespole Szkół w Czudcu.  

Szkoła znajduje się na terenie wiejskim i jest jedną z nielicznych 

ponadgimnazjalnych szkól w kraju w poza miejskim terenie. Powiat strzyżowski, 

w którym znajduje się szkoła, jest rejonem typowo rolniczym i dlatego do szkół 

kształcących w różnych zawodach w Zespole Szkół w Czudcu uczęszcza ponad 70% 

uczniów z terenów wiejskich w różnych miejscowościach, a co za tym idzie uczniowie 

posiadają w znacznym stopniu zróżnicowaną wiedzę i umiejętności. Zajęcia 

wyrównawcze mają na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego 

służące zwiększeniu szans uczniów do przyszłego zatrudnienia. 

Znajomość języków obcych silnie związana jest z wykształceniem, dochodami 

i miejscem zamieszkania. Badania CBOS dowodzą, że w mieście ponad połowa zna 

język obcy, a na wsi taka umiejętność dotyczy zaledwie jednej trzeciej mieszkańców. 

Realizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka angielskiego 

ukierunkowana jest na zmniejszanie dysproporcji w umiejętnościach nabytych przez 

uczniów w trakcie wszystkich etapów kształcenia, kształtujących wśród uczniów 

świadomość potrzeby nauczania się i osiągania lepszych wyników 

w obszarze  języków obcych. 

 

 



Uzasadnienie potrzeby realizacji zajęć wyrównawczych w kontekście nauki 

zawodu 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie podał, że w lipcu 2012 r. stopa 

bezrobocia 

w powiecie strzyżowskim wynosiła 20,8% z tendencją zwyżkową, kiedy 

w województwie Podkarpackim ona wynosi 15,1%, a w całym kraju – 12,3%. 

W gminie Czudec są zarejestrowani jako bezrobotni 1027 osób przy czym 557 

z nich to kobiety. Jest to jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia w całym 

powiecie.  

W II półroczu 2011 r., w stosunku do poprzedniego półrocza zarejestrowało 

się ponad dwukrotnie więcej osób m.in. w zawodach: kucharz, technik żywienia 

i gospodarstwa domowego. Najczęściej są to absolwenci szkół średnich. Na 

podstawie danych PUP w Strzyżowie zawody gastronomiczne, czy budowlane były 

licznie reprezentowane przez osoby bezrobotne. 

Lokalny rynek pracy charakteryzuje się dużą przewagą zawodów 

nadwyżkowych nad deficytowymi. Bazuje on na małych firmach, często rodzinnych, 

głównie handlowo – usługowych, które nie powodują powstawania dużej ilości 

miejsc pracy.    

Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku 

wskazuje, że niemal połowie pracodawców trudno jest znaleźć pracownika 

spełniającego oczekiwania. Badani pracodawcy uważają to za efekt niedopasowania 

umiejętności absolwentów szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy. Na 

zwiększenie szansy stabilizacji zatrudnienia mogą liczyć pracownicy dobrze 

wykształceni, posiadający wysokie kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe w tym 

kompetencje językowe.   

W kontekście wykonywania czynności zawodowych na różnych stanowiskach 

umiejętność posługiwania się językiem obcym jest ważna z punktu widzenia dbałości 

o poziom świadczonych przez zakłady usług i wynika zakresu obowiązków. Dla 

gościa recepcja jest przede wszystkim miejscem, gdzie odnotowany zostaje pobyt w 

hotelu. Wymagana i niezbędna kompetencja komunikatywności na tym stanowisku 

rozumiana jest dziś przede wszystkim jako umiejętność swobodnego 

porozumiewania się w językach obcych. Znajomość języka obcego można ocenić 

certyfikatami, jednak bardziej niż zasób słownictwa, liczy się umiejętność przełożenia 

znajomości języka na bezpośredni kontakt 



z obcokrajowcami. Komunikacja musi być na tyle dobra, by goście „czuli się jak 

u siebie”. Pokojówka powinna też znać języki obce. Najczęściej pracodawcy 

wystarcza już podstawowa znajomość języka. Zawód kelnera także wymaga wielu 

umiejętności - znajomości zasad savoir-vivre, języków obcych, komunikatywności, 

dyplomacji. Kelner dba o to, by goście zostali powitani i poinformowani o wolnych 

miejscach w restauracji, powinien podać gościom menu, zaproponować potrawy, jeśli 

klient ma problem z ich wyborem, przyjąć zamówienie.  

 Przedstawiony opis stanowisk pracy oraz analiza sytuacji osób zatrudnionych 

w sektorze budowlanym, żywienia i hotelarskim uzasadnia konieczność prowadzenia 

zajęć wyrównawczych z języka angielskiego. 

 

 

Cele ogólne kształcenia  

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim jest w pierwszej kolejności 

wymogiem czasu. Nie tylko jadąc za granicę możemy posługiwać się nim do potrzeb 

komunikacji; również w kraju w związku z rozwojem kontaktów biznesowych i 

turystycznych język angielski przydaje się dość często. Umiejętność porozumiewania 

się w kilku językach niesie ze sobą wiele korzyści: przełamuje stereotypy kulturowe, 

ułatwia zrozumienie i akceptację innych ludzi, umożliwia studiowanie w innym 

kraju, zwiększa możliwości na rynku pracy. Dochodzi do tego komputer, Internet 

oraz wiele gadżetów gdzie kompetencje językowe, 

a zwłaszcza język angielski, są koniecznością, bez której te przedmioty stają się 

bezwartościowe. 

 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia 

w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.  

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe 

oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu 

gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki 

opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący 

udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe 

techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu 

wiedzy i umiejętności pracowników.  



W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie 

kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych 

nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów 

edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową 

przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów 

szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania 

wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.  

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania 

wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb 

i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji 

i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.  

Nowa podstawa programowa akcentuje znaczenie rozwoju następujących 

umiejętności nabywanych w procesie kształcenia ogólnego:  

• umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania 

czytanych tekstów; 

• umiejętność formułowania sądów w oparciu o myślenie matematyczne;  

• umiejętność myślenia naukowego – formułowania wniosków 

i rozwiązywania problemów;  

• umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, w 

mowie i w piśmie;  

• umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 

informacyjnymi i komunikacyjnymi; 

• umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 

• umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;  

• umiejętność pracy zespołowej.  

 

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w dużym stopniu 

wzbogaca w/w umiejętności i rozszerza możliwości uczniów w każdym z tych 

obszarów.  

 

Reforma programowa podkreśla rolę kontynuacji nauczania języka obcego na 

kolejnych etapach edukacji młodzieży rezultatem czego będzie zróżnicowanie 

poziomu znajomości języka obcego kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, 



a więc zakłada indywidualizację procesu nauczania, tak aby umożliwić każdemu 

uczniowi osiąganie optymalnych sukcesów stosownie do jego potrzeb i potencjału.  

Proponowany program wyrównawczy zakłada, że uczniowie prezentują 

poziom znajomości poniżej przeciętnego i nie osiadają wyników niezbędnych do 

pracy grupowej na lekcjach języka angielskiego. Sytuacja ta wynika najprędzej 

z zaniedbania swoich obowiązków prze uczniów, a również i przez nauczycieli na 

etapach programowo niższych. 

Uczniowie klasy pierwszej deklarują nauczanie się języka angielskiego przez 

6-9 lat, co nie odzwierciedla poziomu, który ci uczniowie reprezentują. Często 

uczniowie są przekonani, że język nie jest dla nich, że oni nie są w stanie go 

opanować, że dla „świętego spokoju” wystarczy im stopień „dopuszczający”. Aby 

zmienić taką postawę trzeba uczniom przywrócić wiarę, że nauka języka jest możliwa 

i oni są również w stanie język (w naszym przypadku angielski) opanować.  

Następnie trzeba pokazać im jak język funkcjonuje i w jakiej kolejności trzeba 

go przyswajać, poza tym dać uczniom materiały dydaktyczne, które wspomogą ich 

wysiłki w pracy na zajęciach oraz w pracy samodzielnej w domu. 

Wszystkie wymienione zadania powinny być zrealizowane w ciągu 

proponowanego kursu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego. 

Chciałbym tu jeszcze nagłośnić postawienie krótko i długo-terminowych 

celów. Chociaż cele krótkoterminowe nie są brane pod uwagę, są one realizowane 

i jak sama nazwa mówi czas realizowanych w nich treści jest ograniczony. Uczniowie, 

np. opanowują pewny zakres materiału i po jego realizacji piszą test. Sam fakt 

napisania testu sprawia, że wiedza przyswojona w trakcie pracy 

z modułem jest przyswajana celem napisania testu po którym ta wiedza traci swoją 

wartość i gromadzi się następną wiedzę w takim samym celu. Uczniowie, dla których 

wiedza ma termin ważności określony przez terminy napisania testu nie są w stanie 

napisać tego testu ponownie bez odpowiedniego ponownego przygotowania. 

Koniecznie trzeba zmienić taki stan rzeczy i tak wprowadzać materiał dydaktyczny 

aby od chwili wprowadzenia on służył uczniom zawsze bezterminowo. 

 

Do potrzeb kursu zajęć wyrównawczych Cele ogólne kształcenia zostały 

określone następująco: 



• sprawić aby uczniowie z najniższą średnią z języka angielskiego otrzymali 

podstawy trwałej wiedzy, która pozwoli im nadążyć za materiałem na 

lekcjach planowych oraz na zdanie matury z języka angielskiego; 

• trwałe przyswajanie wystarczających umiejętności, które pozwalają na czynne 

posługiwanie się językiem angielskim; 

• umożliwić uczniom z najniższą średnią z języka angielskiego wzięcie 

aktywnego udziału w lekcjach języka angielskiego; 

• zmotywować słabych uczniów do nauki języka angielskiego na przykładzie 

ich własnych postępów i zachęcenie ich do dalszej pracy z tym językiem; 

• udowodnić słabym uczniom, że wbrew ich przekonaniom, są oni w stanie 

nauczyć się języka angielskiego; 

• wskazać uczniom drogę dalszego indywidualnego rozwoju i metod 

samodzielnej pracy z językiem angielskim.    

 

 

Cele szczegółowe kształcenia i wychowania 

Szczegółowe cele kształcenia zawierają następujące obszary:  

• wiedza – znajomość środków językowych, jednostek leksykalnych 

i leksykalno-gramatycznych, gramatyki; 

• recepcja – rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych; 

• produkcja – tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych; 

• interakcja – reagowanie na wypowiedzi ustne i pisemne; 

• mediacja – przetwarzanie wypowiedzi ustne i pisemne. 

 

 Wg przedstawionego we wstępie podziału tylko pierwszy obszar  częściowo 

dotyczy nauczania samego języka, cała reszta dotyczy używania języka. Jednak aby 

coś używać trzeba najpierw go nabyć. Brak nauczania języka często skutkuje tym, że 

wiedza przyswaja się tymczasowo i po ukończeniu nauki wszystkie wiadomości bez 

żadnego oparcia przestają być dostępne uczniom. Zgodnie z nową podstawą 

programową poszczególne cele wg sprawności kształtuj się następująco: 

 

W zakresie sprawności odbioru ze słuchu uczeń: 



• rozumie ze słuchu proste, krótkie typowe wypowiedzi (np. instrukcje, 

komunikaty, rozmowy) artykułowane powoli i wyraźnie w standardowej 

odmianie języka: 

• reaguje na polecenia; 

• określa główną myśl tekstu; 

• określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

• znajduje w tekście poszczególne informacje 

• określa intencje nadawcy/autora tekstu; 

• określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuacje, uczestników); 

• rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.  

  

 

W zakresie sprawności rozumienia tekstu czytanego uczeń: 

• rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, 

ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, teksty narracyjne): 

• określa główną myśl tekstu; 

• określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

• znajduje w tekście poszczególne informacje 

• określa intencje nadawcy/autora tekstu; 

• określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuacje, uczestników); 

• rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.  

 

 

W zakresie sprawności mówienia uczeń: 

• tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne; 

• opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności; 

• opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je; 

• przedstawia i uzasadnia własne opinie, plany i czynności;  

• opisuje swoje upodobania i uczucia; 

• przedstawia opinie swoje i innych osób; 

• przedstawia intencje i plany na przyszłość 

• rozpoczyna i kończy rozmowę; podejmuje rożne role w procesie 

komunikacyjnym; 



• uczestniczy w przewidywalnych / przećwiczonych sytuacjach i krótkich 

rozmowach; 

• wyraża prośbę o wyjaśnienie, powtórzenie, opinię; 

• wyjaśnia, dlaczego coś mu się podoba/nie podoba;  

• relacjonuje wydarzenia z przeszłości i swoje przeszłe doświadczenia, opisując 

swoje reakcje i odczucia/wrażenia; 

• uzyskuje informacje i wskazówki i ich udziela;   

• negocjuje;   

• wyraża i reaguje, odpowiednio do kontekstu, na wyrażane przez rozmówcę 

uczucia, takie jak zdziwienie, zadowolenie, smutek, zainteresowanie, 

obojętność;   

• proponuje i reaguje na propozycje;   

• dokonuje analizy, syntezy i interpretacji przedstawionych danych i faktów; 

• dokonuje analizy, syntezy i interpretacji przedstawionych danych i faktów;   

• opisuje ludzi, warunki mieszkaniowe / pracy, codzienne zajęcia, upodobania, 

zjawiska, przedmioty;   

• opowiada o jednym ze swoich zainteresowań.   

• wygłasza krotka, uprzednio przygotowana prezentację na znajomy temat;   

• odpowiada na zadane po swojej wypowiedzi proste pytania;   

• stosuje struktury leksykalno-gramatyczne z zachowaniem zasad wymowy 

i intonacji; 

• stosuje środki językowe adekwatne do ich funkcji komunikacyjnych, na 

przykład dziękuje, prosi, żąda, gratuluje; 

• wyraża uczucia.   

  

 

W zakresie sprawności pisania kreatywnego uczeń: 

• tworzy krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, 

opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, list nieformalny, 

prosty list formalny); 

• opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; 

• opisuje wydarzenia życia codziennego i komentuje je; 

• przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości; 



• relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 

• wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; 

• przedstawia opinie innych osób; 

• przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań i problemów; 

• opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

• opisuje doświadczenia swoje i innych osób; 

• wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości, dotyczące zdarzeń 

z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; 

• wyjaśnia sposób obsługi prostych urządzeń (np. automatu do napojów, 

automatu telefonicznego); 

• stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze; 

• stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.  

 

Do potrzeb kursu zajęć wyrównawczych proponuję dostosowanie metody 

ETE wraz z materiałem dydaktycznym. 

 

 

Efekty kształcenia + opis założonych osiągnięć uczestników w zakresie 

poszczególnych sprawności językowych 

Kilkakrotnie zostałem poproszony o przeprowadzenie zajęć dla różnych grup 

uczniów, często w ilości 30 godzin i doszedłem do wniosku, że materiał dydaktyczny 

do potrzeb ETE może z powodzeniem służyć do tego celu.  

 Najczęściej uczniowie mają już pewną wiedzę z zakresu używania języka 

natomiast mają bardzo małe podstawy z samego języka. Ze względu na małą ilość 

czasu omijam Część I i II i zaczynam od Części III, która powinna być poprzedzona 

Teoretyczną Częścią Gramatyki. 

 

 

Kurs zajęć wyrównawczych: 

Do zajęć wyrównawczych proponuję:  

− Part III (Część III – zasady łączenia wyrazów); 

Część III ma na celu poprawienie wymowy i intonacji w wyniku czego uczeń: 

• poznaje zasady łączenia wyrazów; 

• ćwiczy na praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną; 



• pracuje z materiałem dydaktycznym w domu używając dostarczonego 

nagrania; 

• wytwarza po pewnym czasie postawę, że języka można się nauczyć; 

• stwarza solidniejsze podstawy do trwałego przyswajania wiedzy 

i umiejętności; 

• rozszerza zakres jednostek leksykalnych i leksykalno – gramatycznych. 

− Grammar – Część teoretyczną gramatyki z ćwiczeniami; 

 

Gramatyka w postaci teorii z ćwiczeniami ma na celu pokazać uczniom zakres 

gramatyki języka angielskiego oraz stworzyć u nich postawę, że gramatyka języka 

angielskiego nie jest rozbudowana i w większości jest przedstawiona 

w postaci wzorów i algorytmów w wyniku czego uczeń poznaje: 

• zasadę układania zdań w języku angielskim; 

• zasady używania i budowania grup czasów gramatycznych w stronie czynnej 

i biernej; 

• zasady układania zdań przeczących; 

• zasady układania i typy zdań pytających; 

• zasady używania  zdań w trybie rozkazującym; 

• zasady używania struktur leksykalno – gramatycznych takich jak zwrot there 

is/are, używanie it;  

• zasady używania przedimka i jego typy; 

• zasady układania i używania zdań warunkowych; 

• zasady używania mowy zależnej; 

• stopniowanie przymiotników i przysłówek.  

− częściowo Stories 80 – praca z tekstami (technika czytania ze zrozumieniem).  

         

 

 Praca z Częścią Stories 80 ma na celu konsolidację wiedzy i umiejętności 

przyswojonych w Części III oraz Części teoretycznej gramatyki. Część ta zawiera 

krótkie teksty do czytania ze zrozumieniem i do ćwiczeń na ich podstawie. 

W wyniku opracowania tej części uczniowie potrafią: 

• przeczytać tekst płynnie z prawidłową intonacją i wymową; 

• zrozumieć przeczytany tekst; 



• zmienić osobę z trzeciej na pierwszą i na odwrót; 

• zmienić czas gramatyczny z teraźniejszego na przeszły i na odwrót; 

• dobrać nagłówek do tekstu; 

• napisać rozszerzenie do konkretnej postaci z tekstu; 

• powiedzieć o czym jest tekst; 

• napisać krótkie streszczenie do tekstu; 

 

 

Uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych zakłada, że uczniowie otrzymają 

niezbędne podstawy w zakresie wszystkich sprawności językowych:  

• czytanie ze zrozumieniem tekstów z materiału dydaktycznego; 

• pisanie kreatywne na podstawie załączonych tekstów; 

• mówienie w zakresie słownictwa podstawowego na temat swojej osoby, swojej 

rodziny, wydarzeń ze swojego życia, opis swojego domu/mieszkania, działki, 

ogrodu, upraw warzyw/owoców; 

• używanie urozmaiconych struktur leksykalno-gramatycznych. 

 

 

 

 

Materiał dydaktyczny: 

Part III składa się z 6 stron wersji podstawowej w języku angielskim i 6 stron 

zdublowanej wersji w języku polskim. Bazowa część gramatyki to 12 stron tekstu. 

Ćwiczenia, zależnie od zakresu (do 50 stron). Krótkie opowiadania (80)  - 10 stron.  W 

sumie około 80 stron materiału dydaktycznego. Poza tym Part III jest nagrana i 80 

opowiadań jest również nagranych i udostępnianych uczniom w wersji 

elektronicznej. 

 

 

Liczba godzin kursu: 

Liczba godzin zajęć wyrównawczych dla uczniów z najniższą średnią 

z języka angielskiego powinna wynosić – 30h. 

 

 



Formy i metody realizacji kursu: 

Zajęcia wyrównawcze składają się z zajęć lekcyjnych i pracy samodzielnej w 

domu. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w formie wykładów (gramatyka teoretyczna), 

zajęć praktycznych (powtarzanie chórem, budowanie zdań przeczących i pytających, 

używanie struktur leksykalno-gramatycznych), zajęć kontrolno-ćwiczeniowych. 

 

 

Środki niezbędne do realizacji kursu 

Środki niezbędne do realizacji zajęć wyrównawczych nie są duże.  Używam 

własnych materiałów autorskich, które udostępniam celem prowadzenia zajęć 

wyrównawczych. Potrzebne materiały są kserowane zależnie od odbiorczych 

możliwości uczniów (około 80 stron na osobę), nagrania elektroniczne – 2 płyty CD 

na osobę, 

• papier kserograficzny,  

• kserowanie, 

• płyty CD, 

• zeszyty dla uczniów, 

• długopisy, 

• markery do tablicy, 

• foliogramy, 

• notatniki  

• zestaw markerów do zeszytów,  

• prowadzący dostarcza niezbędnych materiałów dydaktycznych oraz nagrania. 

 

 

Sposób weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności w ramach kursu – metody 

sprawdzania osiągnięć 

Badanie poziomu wiedzy uczniów jest niezbędne i służy sprawdzeniu 

przyrostu wiedzy, określeniu ewentualnych braków, stanowi podstawę dalszego 

planowania pracy oraz ma wpływ na motywację uczniów. Kontrola bieżąca oraz 

etapowa obejmuje sprawdzenie rozwoju sprawności językowych. Nie można też 

zapomnieć o samoocenie i samokontroli ucznia. Proces ten ułatwiają arkusze 

samooceny z listą umiejętności, na podstawie których uczeń samodzielnie będzie 

mógł stwierdzić stopień opanowania materiału. Biorąc pod uwagę, że program ten 



będzie realizowany jednocześnie z programem kursu zaawansowanego, 

a uczniowie z zajęć tych nie będą mieli żadnych ocen, nauczyciel powinien stale 

podkreślać cel tych spotkań i wyjaśniać sens swoich działań kontrolnych. Najlepszym 

rozwiązaniem jest częściowe zintegrowanie działań kontrolnych ze spotkań 

dodatkowych z treściami przekazywanymi na zajęciach lekcyjnych. 

 

 

Weryfikacja nabytej wiedzy odbywa się na bieżąco w trakcie każdej lekcji 

• początek lekcji jest poświęcany sprawdzeniu przyswajania umiejętności 

nabytych na poprzednich zajęciach w postaci odpowiedzi ustnej; 

• przyswajanie zagadnień gramatycznych sprawdzane jest na podstawie 

ćwiczeń wykonywanych jako praca domowa oraz podczas odpowiedzi 

ustnych lub pisemnych na lekcji; 

• sprawdzanie umiejętności pisania kreatywnego odbywa się na podstawie 

prac pisemnych uczniów wykonywanych w domu; 

• technika czytania jest sprawdzana ustnie podczas odpowiedzi na 

zajęciach. 

 

 

Ogólny zakres tematyki (Harmonogram) 

Zakres tematyki, w obrębie której uczniowie mają rozwijać swoje kompetencje 

językowe jest szczegółowo określony przez podstawę programową. Obejmuje on 

następujące dziedziny ogólne: 

• człowiek 

• dom 

• szkoła 

• praca 

• życie rodzinne i towarzyskie 

• żywienie 

• zakupy i usługi 

• podróżowanie i turystyka 

• kultura 

• sport 

• zdrowie 



• nauka i technika 

• świat przyrody 

• państwo i społeczeństwo 

• elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju 

ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz 

tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów 

pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności. 

    

Proponowany program wyrównawczy jest skierowany na uczniów 

z najniższą średnią z języka angielskiego, więc dla wprowadzenia powyższych 

tematów niezbędne jest stworzenie solidnych podstaw, które pozwolą uczniom na 

trwałe przyswajanie wiedzy z powyższych dziedzin. 

  

  Z przedstawionego poniżej planu ramowego widać, że punkty 1) i 2) mają na 

celu stworzenie podwalin dla dalszej pracy z punktem 3), gdzie uczniowie 

wykorzystują wiedzę i umiejętności nabyte w poprzednich punktach. Jak pokazuje 

plan szczegółowy praca z tekstami (punkt 3) trwa tylko 8 godzin, ale wtedy 

uczniowie doskonalą swoją technikę czytania ze zrozumieniem, uczą się mówić na 

swój temat i na temat swoich bliskich, ćwiczą narrację w czasie przeszłym, poznają 

zasady używania strony biernej, podstawy mowy zależnej, okoliczności używania 

zdań warunkowych – wszystkie te wiadomości zostały opracowane wcześniej 

w części teretyczno-praktycznej i zostaną przećwiczone ponownie w większym 

kontekście.   

 

 

Ramowy plan nauczania wygląda następująco: 

1. Praca z częścią III - zasady łączenia wyrazów; 

2. Równolegle prowadzone są wykłady z gramatyki (teoretycznie) 

z ćwiczeniami praktycznymi; 

3. Praca z krótkimi tekstami (80 Stories) i wykonywanie ćwiczeń do nich. 

 

 

Szczegółowy rozkład materiału i treści nauczania 

1. Zasady łączenia wyrazów. Typy -V_V-, -V_C- 



2.  Zasady łączenia wyrazów. Typ -C_V-   

3. Zasady łączenia wyrazów. Typ -C_C-. Dwie takie same spółgłoski.  

4. Zasady łączenia wyrazów . Typ -C_C-. Dwie różne spółgłoski oraz -C_Th- .   

5.  Zasady łączenia -T/D_V 

6.  Akt komunikacji. Szyk wyrazów w języku angielskim, Części zdania  

(definicje). Typy zdania. Wyrazy znaczące i pomocnicze.  

7.  Zaimki. Czasowniki pomocnicze i modalne.  

8.  Czasy gramatyczne w języku angielskim, strona czynna, definicje, algorytmy - 

wykład. 

9.  Czasy gramatyczne w języku angielskim, strona bierna, algorytmy -wykład. 

Zdania przeczące w języku angielskim – zasady budowania, przykłady.  

10. Zasady łączenia wyrazów. Akcent połączenia przypadkowego. 

11. Zasady akcentowania połączeń stałych. 

12. 12. Czytanie łączonych dłuższych form dźwiękowych, czytanie pełnych zdań 

oznajmujących i zdań w trybie rozkazującym.  

13. Typy pytań w języku angielskim definicje, algorytmy. 

14. Czytanie zdań przeczących i pytających 

15. Ćwiczenia – zmiana formy oznajmującej na przeczącą 

16. 16-17. Ćwiczenia – zmiana formy oznajmującej na pytającą w/g algorytmów 

Paradygmat orzeczenia 

17. Zasady budowania i używania trybu rozkazującego 

18. Brak rodzaju gramatycznego. Szczególne przypadki używania wyrazów 

określających płeć. Liczba mnoga rzeczowników. 

19. Forma dzierżawcza ('s) 

20. Używanie zwrotu “there is/are” oraz “it 

21. Typy i zasady stosowania przedimków w języku angielskim 

22. Czytanie pierwszych 5 tekstów z zestawu (80 opowiadań) 

23. Opis rodziny, miejsca zamieszkania (słownictwo). Zadanie: wcielenie się 

w dziecko z jednej z opowieści i napisanie opowiadania w 1. osobie. 

24. Wcielenie się w osobę dorosłą i napisanie utworu w 1. osobie. Opis osoby, 

wygląd zewnętrzny, ubrania. 

25. Zmiana czasu w opowieściach na przeszły. 

26. Dalsze doskonalenie techniki czytania i pisania na podstawie następnych 

opowieści. 



27. Zapoznanie się ze strukturami zdań warunkowych na przykładzie opowieści 

41 I następnych. 

28. Zmiana struktur w stronie biernej na czynna i na odwrót. 

29.  Podsumowanie zdobytych wiadomości I ich wykorzystanie do celów dalszej 

nauki języka angielskiego. 

 

Techniki przyswajania i ćwiczenia poprawnej wymowy 

 Priorytetem proponowanego kursu jest przyswajanie poprawnej wymowy 

I intonacji. W pracy nad wyćwiczeniem poprawności fonetycznej zostaną 

zastosowane następujące techniki: 

• słuchanie połączeń pojedynczych wyrazów pogrupowanych według pewnej 

czytelnej zasady fonetycznej (wyrazy kończące się i zaczynające się na 

samogłoskę, wyrazy kończące się na samogłoskę i zaczynające się na 

spółgłoskę, wyrazy zaczynające się na spółgłoskę i kończące się na 

samogłoskę, wyrazy zaczynające się i kończące się na spółgłoskę) i ich 

wielokrotne powtarzanie chórem i indywidualnie; 

• słuchanie i wielokrotne powtarzanie połączeń wyrazów akcentowanych 

akcentem przypadkowym; 

• słuchanie i wielokrotne powtarzanie połączeń wyrazów akcentowanych 

akcentem stałym; 

• słuchanie i wielokrotne powtarzanie dłuższych połączeń wyrazów; 

• słuchanie i wielokrotne powtarzanie zdań twierdzących i rozkazujących;  

•  słuchanie i wielokrotne powtarzanie zdań przeczących; 

• słuchanie i wielokrotne powtarzanie zdań pytających; 

• głośne czytanie tekstów; 

• praca samodzielna w domu z nagraniem przećwiczonego na zajęciu materiału; 

 

 

Techniki pracy nad przyswajaniem materiału leksykalnego 

 Rozszerzenie zasobu słownictwa przewidziane jest w pracy z Częścią III. Na 

równi z przyswajaniem wymowy i intonacji Część III zawiera również sporo 

materiału leksykalnego i celem jego przyswajania ta część została przetłumaczona na 

język polski i w trakcie pracy sprawdzane jest rozumienie materiału czytanego. 

Materiał zawiera duża ilość rzeczowników, przymiotników, przysłówek 



w kontekście językowym, okoliczników czasu, miejsca, sposobu, pełnych zdań 

(oznajmujących i pytających). Poza tym praca z krótkimi tekstami pozwala także na 

przyswajanie dużej ilości materiału leksykalnego w kontekście.    

  

 

Opanowanie sprawności czytania ze zrozumieniem 

Czytanie jako receptywna sprawność językową nadaje się doskonale do zadań 

łączących jej przyswajanie i ćwiczenie z jednoczesnym wykorzystaniem sprawności 

produktywnych, takich jak pisanie czy mówienie. Ważne jest przy tym, żeby 

uczniowie potrafili wykorzystać nabytą umiejętność czytania w języku angielskim, 

oraz żeby posiedli umiejętność szczegółowego zrozumienia czytanego tekstu. Będą 

wtedy w stanie sprostać wymaganiom na lekcjach szkolnych zakładającym 

rozumienie tekstu czytanego bogatego pod względem treści i o wysokim stopniu 

zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych, czyli umiejętność: 

• określania głównej myśli tekstu, 

• określania głównych myśli poszczególnych części tekstu, 

• stwierdzania, czy tekst zawiera określone informacje, 

• wyselekcjonowania informacji, 

• określania intencji autora tekstu, 

• rozpoznawania związków między poszczególnymi częściami tekstu, 

• określania kontekstu komunikacyjnego (nadawca – odbiorca, forma 

wypowiedzi), 

• rozróżniania formalnego i nieformalnego stylu tekstu, 

• oddzielania faktów od opinii, 

• rozpoznawania różnorodnych struktur leksykalno-gramatycznych 

w podanym kontekście. 

 

Pracując nad sprawnością czytania, postępujemy analogicznie do pracy nad 

rozwojem umiejętności słuchania ze zrozumieniem – trzyetapowo:  

• przed przeczytaniem tekstu,  

• w trakcie pracy z tekstem 

• i po jego przeczytaniu.  

Przed przystąpieniem do lektury, w celu zainteresowania uczniów tematyką 

tekstu można wykorzystać następujące techniki: 



• wizualizacja tematyki tekstu za pomocą materiału graficznego; 

• praca skojarzeniowa i sporządzanie asocjogramów; 

• rozmowa wprowadzająca w tematykę tekstu; 

• słuchanie nagrań bez tekstu; 

• propozycje tytułów na podstawie treści tekstu. 

 

 

W trakcie czytania, aby zintensyfikować uwagę i staranność lektury 

i umożliwić w ten sposób dokładne zrozumienie tekstu, mamy do dyspozycji 

następujące techniki: 

• identyfikacja w tekście słów-kluczy; 

• ćwiczenia polegające na wyborze odpowiedniej opcji (prawda – fałsz); 

• ćwiczenia polegające na możliwości wielokrotnego wyboru; 

• ustalanie autora danej wypowiedzi lub osoby pojawiającej się w tekście, do 

której jakieś sformułowanie się odnosi; 

• dopasowywanie do tekstu odpowiedniego tytułu lub śródtytułów do 

poszczególnych części tekstu; 

• łączenie tekstu lub jego części z odpowiednimi ilustracjami; 

• sensowne łączenie ze sobą różnych elementów tekstu: rozsypanych 

fragmentów; 

• uzupełnianie brakujących informacji na podstawie przeczytanego tekstu; 

• wskazywanie w tekście miejsca, z którego pochodzi dana informacja. 

 

 

 Po zakończeniu lektury możemy dalej pracować z przeczytanym tekstem, 

stosując następujące techniki: 

• układanie ramowego planu do przeczytanego tekstu, 

• odpowiadanie na konkretne pytanie dotyczące treści tekstu, 

• uzupełnianie informacji w formie tabelarycznej, 

• pisemne lub ustne streszczenie bądź dokładne relacjonowanie treści 

przeczytanego tekstu, 

• rozmowa o problematyce, którą tekst poruszał, wyrażanie opinii 

i formułowanie stanowisk, 



• wyrażanie przypuszczeń na temat innego zakończenia lub dalszego ciągu 

tekstu. 

 

Opracowanie sprawności pisania kreatywnego 

 Szkolny program nauczania wymaga opanowania umiejętności sprawnego 

pisania, która pozwoli na poprawne skonstruowanie takich tekstów, jak: ogłoszenie, 

notatka, ankieta, pocztówka, zaproszenie, list prywatny, itp.. 

 Wdrażanie uczniów do umiejętności poprawnego posługiwania się językiem 

niemieckim w piśmie wymaga konsekwentnego stosowania następujących technik: 

• uzupełnianie w tekście luk wyrazowych, 

• wypełnianie formularzy, ankiet, kwestionariuszy i tabel, 

• interpretowanie statystyk, 

• uzupełnianie asocjogramów, 

• wpisywanie tekstów do komiksów, 

• podpisywanie zdjęć i ilustracji, 

• tworzenie tekstu na podstawie historyjki obrazkowej, 

• robienie notatek w czasie słuchania tekstu, 

• zapisywanie na tablicy skojarzeń na określony temat, 

• opisywanie wyglądu i charakteru osób, 

• pisemne relacjonowanie zdarzeń według przygotowanego wcześniej 

 planu, 

• pisanie tekstu równoległego, 

• samodzielne pisanie listów/e-maili według wzorów-kluczy, 

• pisanie tekstów według przedstawionych elementów treści, 

• pisanie tekstu na podstawie wymienionych słów, haseł, pytań, 

• pisanie podania, życiorysu, biografii. 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Nowa podstawa programowa do nauczania języka angielskiego 

2. Zestaw materiałów dydaktycznych do intensywnej nauki języka angielskiego 

metodą ETE Angielski Przez Angielski. 

3. Nowe zasady i kryteria zdawania egzaminu maturalnego od 2012 r. 


