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1.Poznajmy się:
a) pierwsze spotkanie obcych
sobie osób: powitania,
pożegnania
b) zapoznanie się: zwroty
grzecznościowe

1. Miasto:
a) pytanie o drogę w obcym
miejscu
b) opis miasta, nazwy
budynków, kierunki świata

1. Pory roku i pogoda:
a) rozmowa na temat
pogody
b) rozmowa o ulubionych
porach roku

2. Hobby:
a) rozmowa o
zainteresowaniach
b) rozmowa na temat
znajomości języków obcych

2. Komunikacja miejska:

2. Natura i rośliny:
a) rozmowa na temat roślin
i ogrodu
b) w sklepie z owocami i
warzywami

3. Codzienne czynności:
a) sposoby spędzania czasu
b) rozkład dnia i obowiązki
domowe

3. Zdrowie:

a) kupowanie biletów w
komunikacji miejskiej
b) rozmowa na temat
środków transportu

a) opisywanie podstawowych
objawów choroby
b) wizyta u lekarza

3. Świat zwierząt:
a) wizyta w zoo, rozmowa o
zwierzętach
b) u weterynarza, rozmowa
z weterynarzem
c) w sklepie zoologicznym,
wybór zwierzaka

4. Powtórzenie*
(lekcje 1-3)

4. Powtórzenie
(lekcje 1-3)

4. Powtórzenie
(lekcje 1-3)

5. Rodzina:
a) członkowie rodziny

5. Podróż samolotem:
a) na lotnisku, odprawa
paszportowa, kontrola
bagażu
b) w samolocie, wybór
miejsc, rozmowa ze
stewardessą

5. W restauracji:

b) rozmowa na temat rodziny

a) restauracja, składanie
zamówienia kelnerowi
b) reklamacja na temat
złożonego zamówienia
c) rozmowa z kelnerem na
temat dań z karty
d) kawiarnia, rozmowa z
kelnerem

6. W pracy:
a) rozmowa o różnych
zawodach
b) rozmowa kwalifikacyjna
c) przejście na emeryturę

6. Na poczcie, w urzędzie i w
banku:
a) na poczcie: odbiór paczki i
nadanie listu
b) w banku: zakładanie konta
bankowego
c) w urzędzie: wyrabianie
dowodu osobistego

6. Turystyka:
a) przygotowanie się do
wjazdu na wakacje,
pakowanie walizek
b) w sklepie z pamiątkami,
rozmowa klienta ze
sprzedawcą
c) informacja turystyczna,
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uzyskiwanie informacji

7. Charakter i uczucia:
a) opisywanie uczuć
b) opisywanie samopoczucia
c) opisywanie cech charakteru

7. W hotelu:
a) wakacje rodzinne,
rezerwowanie miejsca dla
rodziny w hotelu
b) w hotelu, zameldowanie,
korzystanie z obsługi
hotelowej

7. Kultura:
a) w kasie biletowej w
kinie, kupowanie biletu do
kina
b) rozmowa na temat
filmów
c) muzeum, rozmowa przy
kasie, kupowanie biletu do
muzeum

8. Powtórzenie
(lekcje 5-7)

8. Powtórzenie
(lekcje 5-7)

8. Powtórzenie
(lekcje 5-7)

9. Wygląd zewnętrzny:
a) opisywanie wyglądu innych
ludzi
b) ubrania i kolory

9. Festiwal:
a) rozmowa telefoniczna z
przyjaciółką, wspólne
wyjście na festyn
b) wspólne wyjście na
festiwal teatralny

9. Mieszkanie:
a) opis mieszkania do
wynajęcia
b) rozmowa telefoniczna,
ustalanie warunków najmu
mieszkania

10. W domu:

10. Organizowanie przyjęcia:
a) urodziny: organizacja
przyjęcia-niespodzianki z
okazji urodzin

10. Usługi:

a) opisywanie pomieszczeń w
domu
b) rozmowa na temat wyboru
mieszkania

b) na przyjęciu urodzinowym
c) rozmowa o
uroczystościach rodzinnych

a) u fryzjera
b) u mechanika, naprawa
samochodu, wymiana opon
c) na poczcie, wysyłanie
paczki

11. Na zakupach:
a) rodzaje sklepów
b) wizyta w sklepie z
ubraniami
c) dzień zakupów

11. Święta:
a) rozmowa o Świętach
Bożego Narodzenia
b) Rozmowa o Świętach
Wielkiej Nocy

11. Sytuacje wyjątkowe

12. Powtórzenie
(lekcje 9-11)

12. Powtórzenie
(lekcje 9-11)

12. Powtórzenie
(lekcje 9-11)

a) na posterunki policji,
zgłaszanie kradzieży
b) rozmowa telefoniczna,
zgłaszanie wypadku na
pogotowiu
c) sytuacja wyjątkowa –
pożar

