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Zakresy Konkursów 

XXVI Edycji Międzyszkolnej 

Ligi Przedmiotowej 

Rok 2022 
 

 

 
 

Edukacja polonistyczna 
Klasa III SP 

Zakres treści ortograficznych dla klasy III 

1. Utrwalanie pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „h” i „ch” wymiennym. 
2. Pisownia wyrazów z „h” z „ó” i „rz” niewymiennym z zakresu słownictwa uczniów. 
3. Pisanie wyrazów z końcówkami: -ów, -ówka,  –uje. 
4. Pisownia wyrazów z „ę”, „ą” ze szczególnym uwzględnieniem form czasownika w 

czasie przeszłym (wziął, wzięła). 
5. Pisownia liczebników (trzy, trzydzieści pięć). 
6. Wielka litera w imionach, nazwiskach, nazwach państw, miast, rzek, ulic oraz w 

tytułach itp.. 
7. Przecinek przy wyliczaniu. 
8. „Nie” z osobowymi formami czasownika; pisownia „nie” z przymiotnikiem. 
9. Pisanie wyrazów z utratą dźwięczności w środku wyrazu. 
10. Posługiwanie się znajomością alfabetu przy porządkowaniu wyrazów według 

kolejności pierwszej i drugiej litery. 
 

Zakres treści gramatycznych dla klasy III 

1. Redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na dany temat. 
2. Pisanie listów, życzeń, zaproszeń. 
3. Rozpoznawanie i układanie zdań pojedynczych oznajmujących, pytających i 

rozkazujących. 
4. Rozwijanie pojedynczych zdań nierozwiniętych. 
5. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika. 
6. Czasy czasownika: teraźniejszy, przeszły i przyszły. 
7. Przymiotniki jako wyrazy oznaczające cechy osób, zwierząt, roślin i rzeczy. 
8. Zgodność form rzeczownika i czasownika oraz rzeczownika i przymiotnika w zdaniu. 
9. Liczebnik na oznaczenie liczby i kolejności przedmiotów. 
10. Wyszukiwanie słów o znaczeniu podobnym (synonimy), przeciwnym (antonimy). 
11. Tworzenie wyrazów pokrewnych. 
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Edukacja matematyczna  
Klasa III SP 

Zakres treści matematycznych dla klasy III 
 
1. Biegłe dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 bez przekroczenia i z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego. 
2. Obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość). 
3. Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie 

oraz na porównywanie różnicowe. 
4. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000: 

1) zapisywanie liczb trzycyfrowych cyframi; 
2) wskazywanie w liczbie trzycyfrowej cyfr: jedności, dziesiątek, setek; 
3) porównywanie liczb; 
4) porządkowanie ich w ustalone ciągi liczbowe: rosnące, malejące; 

5. Wykonywanie czterech działań arytmetycznych na liczbach trzycyfrowych bez 
przekraczania progów dziesiątkowych.  

6. Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100.  
7. Znajomość pojęć: suma, różnica, iloczyn, iloraz. 
8. Obliczanie obwodów trójkątów, kwadratów i prostokątów. 
9. Rysowanie odcinków o podanej długości, mierzenie odcinków. 
10. Rysowanie figur w powiększeniu i w pomniejszeniu oraz drugą połowę figury 

symetrycznej. 
11. Wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące: 

1) czasu kalendarzowego: 
a) biegłe posługiwanie się nazwami dni tygodnia; wymienianie ich we 

właściwej kolejności, 
b) nazwy kolejnych miesięcy; rozumienie pojęć: miesiąc, kwartał, pół roku, 

rok, pora roku, 
c) pisanie dat, 
d) umiejętne posługiwanie się kalendarzem, 
e) wyszukiwanie w kalendarzu wskazanych dni, świąt, rocznic, 
f) wykonywanie łatwych obliczeń upływu czasu kalendarzowego; 

2) czasu zegarowego: 
a) odczytywanie wskazań zegara, 
b) określanie czasu w systemie 12 i 24-godzinnym -  doba, godzina, 

kwadrans, minuta, 
c) wykonywanie łatwych obliczeń upływu czasu odmierzanego zegarem; 

3) długości: 
a) mierzenie długości, szerokości, wysokości różnych przedmiotów przy 

pomocy linijki, 
b) stosowanie jednostek miary długości: kilometr, metr, centymetr, milimetr; 

4) masy: 
a) pojęcie dekagrama, 
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b) wykonywanie obliczeń, w których występują jednostki masy: kilogram, 
pół kilograma, dekagram, gram; 

5) temperatury - odczytywanie wskazań termometru; 
6)  pojemność - używa określeń litr, pół litra, ćwierć litra. 

 
Przedmiot: język polski 
Klasa IV SP 
 
Formy wypowiedzi 

1. Informacja o wyglądzie osób (przykłady ze słownictwa stosowanego przy opisie 
wyglądu postaci). 

2. Rozmowa i jej zapis w formie dialogu. 
3. List (schemat listu). 
4. Opowiadanie. 
5. Zaproszenie, przepis na wykonanie czegoś, kartka pocztowa, instrukcja. 

 
Sprawność językowa 

1. Grupowanie wyrazów wokół określonego tematu (dobieranie wyrazów 
bliskoznacznych i pokrewnych). 

2. Dobór wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym: rzeczowników, przymiotników, 
przysłówków. 

3. Umiejętność zastosowania zasad poprawnej pisowni wyrazów z: „ż, rz, h, ch, ó, u”; 
stosowanie wielkich liter w nazwach części świata, krajów, regionów i ich 
mieszkańców oraz w tytułach utworów literackich. 

 
Nauka o języku 

1. Typy zdań ze względu na cel wypowiedzi. 

2. Znajomość poszczególnych części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, 
przysłówek) i ich związków z innymi wyrazami. 

3. Określanie form gramatycznych: rzeczownika, przymiotnika, czasownika. 

 
Wiadomości o literaturze 

1. Świat przedstawiony w utworze literackim. 
2. Rozumienie pojęć: realistyczne (prawdopodobne) i fantastyczne 

(nieprawdopodobne). 
3. Cechy gatunkowe baśni; motywy baśniowe; osoba narratora. 
4. Elementy wiersza: wers, strofa, rym (bez nazywania rodzaju rymów i układu rymów). 
5. Środki stylistyczne: epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, przenośnia (na 

łatwych przykładach), uosobienie. 
 
Lektury: 

1. J. Ch. Andersen: „Świniopas”, „Królowa Śniegu”. 

2. W. J. Grimm: „Tańczące krasnoludki”. 

3. E. Szelburg-Zarembina: „Baśń o kocie w butach”. 

4. J. Brzechwa „Akademia pana Kleksa” 

5. Aleksander Puszkin „Bajka o rybaku i rybce” 
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Klasa V SP 
 
Formy wypowiedzi 

1. Formy wypowiedzi obowiązujące w klasie IV. 
2. Opis przedmiotu, opis postaci z elementami charakterystyki. 
3. Reklama, ogłoszenie. 

   
Sprawność językowa 

1. Starożytna Grecja w naszym języku, znaczenie wyrażeń i zwrotów. 
2. Związki frazeologiczne. 
3. Części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, przyimek. 
4. Określanie form gramatycznych: rzeczownika, czasownika, przymiotnika. 
5. Zasady ortograficzne: jak w kl. IV, pisownia cząstek: „bym, byś, by”; pisownia wyrazów 

z „ą, ę, om, on, en, em”. 
 
Wiadomości o literaturze 

1. Środki wyrazu poetyckiego (epitet, porównanie, uosobienie, przenośnia, 
dźwiękonaśladownictwo). 

2. Rodzaje i układ rymów. 

3. Mit, podanie, legenda, bajka, powieść, baśń - cechy gatunkowe, przykłady. 

 
Lektury: 

1. J. Parandowski: „Mitologia” (mity: „Syzyf”, „Dedal i Ikar”, „Prometeusz”, „Demeter 
i Kora”, „Narodziny świata”, „Orfeusz i Eurydyka”). 

2. Ignacy Krasicki: Bajki –„Malarze”, „Czapla, ryby i rak”, „Żółw i mysz”. 

3. Adam Mickiewicz: „Przyjaciele”. 

4. F. Molnar: „Chłopcy z Placu Broni”. 

5. H. Sienkiewicz: „W pustyni i w puszczy”. 

6. K. J Gałczyński: „Pieśni o żołnierzach z Westerplatte”. 

 
 

Klasa VI SP 
 
Formy wypowiedzi 

1. Obowiązujące w klasie IV i V. 

2. Streszczenie, sprawozdanie, dziennik. 

 
Sprawność językowa 

1. Czasownik, rzeczownik, przysłówek, przymiotnik, liczebnik, przyimek, zaimek, spójnik. 
2. Synonimy, antonimy, wyrazy pokrewne. 
3. Rozbiór logiczny i gramatyczny zdania pojedynczego. 
4. Funkcje składniowe części mowy. 
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5. Ortografia: „ó-u, rz-ż, h-ch”, wielka litera; pisownia cząstek: „bym, byś, by”; pisownia 
wyrazów z: „ą, ę,om, on, em, en”, pisownia przeczenia „nie” z różnymi częściami 
mowy. 

6. Pisownia liczebników, przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych. 
 
 
Wiadomości o literaturze 

1. Odmiany powieści ze względu na temat i stosunek czasu w świecie przedstawionym. 

2. Rozumienie pojęć i poprawne posługiwanie się terminami w zakresie epiki (np. fabuła, 
akcja, wątek, świat przedstawiony). 

3. Środki stylistyczne, budowa wiersza, rodzaje i układ rymów. 

  
Lektury: 

1. Kornel Makuszyński: „Szatan z siódmej klasy”. 

2. Bolesław Prus: „Katarynka“ 

3. D. Wawiłow: „Wędrówka”. 

 
 

Klasa VII SP 
 
Formy wypowiedzi 

1. Obowiązujące w klasie IV , V i VI 
2. Opowiadanie z dialogiem, opis przeżyć wewnętrznych, wywiad. 

 
Sprawność językowa 

1. Czasownik, rzeczownik, przysłówek, przymiotnik, liczebnik, przyimek, zaimek, spójnik, 
imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe. 

2. Synonimy, antonimy, homonimy. 
3. Wyrazy podstawowe, wyrazy pochodne, rodzina wyrazów, funkcje formantów. 
4. Rozbiór logiczny i gramatyczny zdania. 
5. Ortografia: ó-u, rz-ż, h-ch, wielka litera; pisownia cząstek -bym, byś,-by; pisownia 

wyrazów z ą, ę, om, on, em, en, pisownia przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy. 
6. Pisownia liczebników, przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych. 

 
Wiadomości o literaturze 

1. Wykorzystywanie w interpretacji tekstów elementów wiedzy o historii, kulturze 
i odniesień do wartości uniwersalnych. 

2. Rozumienie pojęć i poprawne posługiwanie się terminami w zakresie epiki, liryki 
i dramatu. 

3. Środki stylistyczne i ich funkcje. 
 
Lektury 

1. Jan Kochanowski, fraszki: O miłości, Do Hanny, Na lipę, Na zdrowie, O żywocie ludzkim 
2. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć pułkownika, Dziady cz. II, Stepy 

akermańskie, Żegluga. 
3. Juliusz Słowacki, Balladyna, 
4. Eric – Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża, 
5. Charles Dickens, Opowieść wigilijna. 
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Klasa VIII SP 
 
Formy wypowiedzi 

1. Obowiązujące w klasie IV , V , VI, VII. 
2. Wypowiedź o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, list otwarty), 

opowiadanie twórcze. 
 
Sprawność językowa 

1. Czasownik, rzeczownik, przysłówek, przymiotnik, liczebnik, przyimek, zaimek, spójnik, 
imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe. 

2. Synonimy, antonimy, homonimy, związki frazeologiczne. 
3. Treść i zakres wyrazu. 
4. Rozbiór logiczny i gramatyczny zdania. 
5. Ortografia: ó-u, rz-ż, h-ch, wielka litera; pisownia cząstek -bym, byś,-by; pisownia 

wyrazów z ą, ę, om, on, em, en, pisownia przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy. 
 
Wiadomości o literaturze 

1. Wykorzystywanie w interpretacji tekstów elementów wiedzy o historii, kulturze 
i odniesień do wartości uniwersalnych. 

2. Rozumienie pojęć i poprawne posługiwanie się terminami w zakresie epiki, liryki i 
dramatu. 

3. Środki stylistyczne i ich funkcje. 
 
Lektury 

1. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, 
2. Aleksander  Kamiński, Kamienie na szaniec, 
3. Antoine de Saint – Exupery,  Mały książę, 
4. Henryk Sienkiewicz,  Latarnik, 
5. Jan Kochanowski, Treny ( I, V, VII, VIII) 

 
 

Przedmiot: historia 
 

Klasa VI SP 
 

1. Stosunki polsko – krzyżackie (od bitwy pod Grunwaldem po hołd pruski). 

2. Unie Polski z Litw (unia w Krewie, unia realna). 

3. Odkrycia geograficzne – obraz świata w średniowieczu. Wyprawy morskie. Przyczyny 

i skutki odkryć geograficznych. 

4. Kultura Odrodzenia. Odrodzenie we Włoszech i w Polsce. Wybitni przedstawiciele 

renesansu i ich dzieła. 
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5. Reformy w Kościele katolickim – Reformy lutra, Kalwina, Henryka VIII.  

Kontrreformacja w Europie.  

6. Demokracja szlachecka. Rozwój przywilejów szlacheckich. Powstanie Sejmu Walnego. 

Wolna elekcja. Artykuły Henrykowskie. Pierwsi królowie elekcyjni (Henryk Walezy, 

Stefan Batory). 

 
Literatura: 

1. Podręczniki do klasy VI zgodne z aktualnym programem  nauczania i  podstawą 
programową do klasy VI. 

2. Garlicki „Poczet królów i książąt  polskich” 

3. Atlas historyczny kl. V - VI 

 
Przedmiot: biologia 
 

Klasa VII SP 
 

1. Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej (bez bakterii i grzybów), funkcje organelli 
komórkowych.  

2. Budowa i funkcje skóry człowieka, higiena i choroby skóry.  
3. Budowa i funkcje układu szkieletowego człowieka, higiena i choroby. 
4. Składniki pokarmowe, znaczenie.  
5. Budowa i funkcje układu pokarmowego człowieka, higiena i choroby.  
6. Budowa i funkcje krwi człowieka.  
7. Budowa i rola układu oddechowego, higiena i choroby.  
8. Proces oddychania komórkowego.  
9. Budowa oka i ucha (bez procesów świetlnych).  
10. Budowa i funkcje układu rozrodczego człowieka, higiena i choroby.  

 
Przedmiot: język angielski 
 
Klasa IV SP 
Grammar: 
- personal pronouns  
- possessive adjectives 
- articles  
- demonstrative pronouns: this\that\these\those 
- plural forms: regular and irregular 
- can 
- have got 
- adverbs of frequency  
- prepositions of time: at\on\in  
- prepositions of place 
- prepositions: describing location: behind\next to 
- there is…/there are… 
- to be 
- saxon genitive 
- question words 
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Communication: 
- conversational English: greetings, names, ages: Where are you from? 
- introducing people  
- likes and dislikes  
- basic knowledge about the United Kingdom 
 
Vocabulary: 
- days of the week 
- months of the year 
- numbers: cardinal (1-100) 
- in the classroom 
- family members 
- food and drink 
- rooms and furniture 
- clothes and colours 
- body parts 
- sports 
- climate and weather, seasons 
- time 
- hobbies and interests 
- appearance 
- countries and nationalities 
- animals  
- adjectives 
 
Writing: 
- describing people, places and animals 
- an email -introducing yourself 
- an introduction of your family 
 
Klasa V SP 
 
Grammar: 
- present simple 
- present continuous 
- personal pronouns  
- possessive adjectives 
- possessive pronouns: mine, yours 
- articles  
- demonstrative pronouns: this\that\these\those 
- plural forms: regular and irregular 
- countable and uncountable nouns 
- can 
- have got 
- adverbs of frequency  
- prepositions of  time: at\on\in  
- prepositions: describing location: behind\next to itp. 
- much\many\some\any 

Communication: 

- conversational English: greetings, names, ages: Where are you from? 
- introducing people  
- likes and dislikes  
- making suggestions: What about…? 
- possession: Whose…? 
- giving directions 

Vocabulary: 



9 

 

- days of the week 
- months of the year 
- numbers: cardinal and ordinal (1-100) 
- in the classroom 
- family members 
- food and drink 
- rooms 
- clothes and colours 
- body parts 
- sports 
- climate and weather, seasons 
- time 
- hobbies and interests 
- shops and shopping 
- personality and appearance 
- countries and nationalities 
- animals 
- jobs 
- Great Britain and the U.S.A.: culture and customs 

Writing: 

- letter writing (simple forms) 
- describing people, places and animals 
- describing daily routines  
- describing present events 

 
Klasa VI SP 
Grammar: 

− present simple 
− present continuous 
− future simple 
− past simple –regular and irregular verbs (connected with school and every day life) 
− future with going to, will, present simple and present continuous  
− personal pronouns  
− possessive adjectives 
− possessive pronouns: mine, yours 
− articles  
− demonstrative pronouns: this\that\these\those 
− plural forms: regular and irregular 
− countable and uncountable nouns 
− can\could 
− have got 
− questions words 
− adverbs of frequency  
− prepositions of  time: at\on\in  
− prepositions describing location: behind\next to 
− must\mustn’t 
− much\many\(a) little\(a) few\some\any 
− comparative and superlative forms of adjectives 
− too and enough 
− have to\don’t have to\need to\needn’t 

 
Communication: 

− conversational English: greetings, names, ages: Where are you from\Pleased to meet you 
− introducing people  
− likes and dislikes  
− offering, accepting and refusing: Would you like…? 
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− making suggestions: What shall we do now?\Let’s…\Why don’t we…? 
− possession: Whose…? 
− permission: Can…?/Could…? 
− Abilities 
− plans and intentions  
− obligation and prohibition: have to\mustn’t 
− giving directions 
− giving advice:You should… 
− expressing wishes and preferences: I’d like\I’d prefer 
− expressing opinions 
− polite requests 

Vocabulary: 
− days of the week 
−  months of the year 
− numbers: cardinal and ordinal 
− in the classroom 
− family members 
− food and drink 
− rooms 
− clothes and colours 
− body parts  
− sports 
− climate and weather, seasons 
− time 
− hobbies and interests 
− methods of transport 
− shops and shopping 
− personality and appearance 
− countries and nationalities 
− animals 
− jobs 
− Great Britain and the U.S.A.: culture and customs 

 
Writing: 

− letter writing 
− describing people, places and animals 
− describing daily routines  
− describing past and present events 

 
Klasa VII SP 
 
Gramatyka: 

− użycie czasowników to be, have got w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach 
− użycie zaimków osobowych w formie podmiotu i dopełnienia, przymiotników i zaimków 

dzierżawczych 
− użycie przedimków a/an, the 
− tworzenie liczby mnogiej rzeczowników: przykłady regularne i nieregularne 
− użycie zaimków wskazujących this, these, that, those 
− użycie konstrukcji tere is/ tere are w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach 
− użycie przyimków miejsca 
− użycie dopełniacza saksońskiego‘s/s’ 
− użycie some, any, no i określeń ilościowych z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi 
− zaimki pytające: who, where, why itd. 
− użycie i struktura czasu present simple 
− użycie i struktura czasu present continuous 
− stosowanie końcówek-es/-s, -ing i zmiany w pisowni 
− czasowniki, które nie mają formy ciągłej 
− przysłówki częstotliwości i ich użycie w zdaniu 
− użycie przyimków on, at, in z określeniami czasu 
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− czasowniki i zwroty określające upodobania, np. can’t stand, enjoy, fond of, oraz użycie po 
nich form czasownika z-ing 

− zwroty, zdania wyrażające propozycje oraz ich akceptację i odmowę 
− przyimki by, in, on, of, from, by, for, with 
− użycie i struktura czasu past simple 
− użycie i struktura wyrażenia used to 
− kolejność przymiotników przed rzeczownikami 
− użycie i struktura czasu past continuous 
− znaczenie i użycie czasowników modalnych must, mustn't, should, shouldn’t, oughtto, 

oughtn’to, can, can’t, could, may, might oraz czasowników have to, don’t have to 
− użycie i struktura czasu present perfect 
− użycie i struktura czasu future simple 
− użycie i struktura zdań warunkowych typu 0 
− struktura i użycie stopnia wyższego i najwyższego przymiotników; przykłady stopniowania 

regularnego i nieregularnego 
− struktura i użycie strony biernej w czasach prezent simple, past simple oraz zamiana zdań 

ze strony czynnej na stronę bierną 
− zaimki zwrotne/emfatyczne i ich użycie 
− struktura i użycie pytań rozłącznych tzw. question tags 

Leksyka: 

− kraje i narodowości 
− liczebniki główne i porządkowe 
− powitania i pożegnania 
− podstawowe dane osobowe 
− wyposażenie pomieszczeń 
− członkowie rodziny 
− określanie czasu na zegarze 
− czynności życia codziennego 
− działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego i pomocy innym 
− zawody i miejsca pracy 
− przymiotniki określające cechy charakteru, w tym tworzenie przymiotników 
− formy spędzania czasu wolnego 
− zwroty, zdania wyrażające propozycje oraz ich akceptację i odmowę 
− dane w ogłoszeniu o pracy+ tworzenie pytań i udzielanie odpowiedzi dot. tego ogłoszenia 
− słownictwo związane z podróżowaniem i poznawaniem innej kultury 
− formy spędzania wakacji 
− środki transportu i przymiotniki je opisujące 
− czasowniki i przyimki związane z turystyką, podróżowaniem i pogodą 
− elementy krajobrazu oraz określanieich położenia, np. island, waterfall oraz north, south, 

east, west 
− zwroty, zdania wyrażające współczucie i zainteresowanie 
− opisywanie pogody 
− ubrania i opisywanie ubioru 
− wyrażanie uczuć i przyimki używane z przymiotnikami opisującym i uczucia 
− relacjonowanie przeszłych wydarzeń i opisywanie przeżyć z przeszłości 
− rodzaje sportów i nazwy dyscyplin sportowych 
− problemy zdrowotne i ich opisywanie 
− części ciała 
− urazy i wydarzenia z nimi związane 
− artykuły spożywcze 
− opisywanie lubianych i nielubianych czynności, chęci, potrzeb, obowiązków i umiejętności 
− zwroty, zdania wyrażające opinie oraz zgodę i brak zgody z opiniami rozmówcy 
− zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego 
− opisywanie wyglądu zewnętrznego (wiek, budowa, wzrost, włosy, twarz oraz inne cechy 

szczególne) 
− członkowie rodziny 
− rodzaje sklepów i zakładów usługowych, towary i usługi w nich oferowane oraz 

słownictwo związane z kupowaniem i korzystaniem z usług, np. try on, receipt 
− przyimki miejsca, np. next to, between, oraz użycie przyimków on, in, for w kontekście 
− orientacja w terenie: informacje nt. położenia obiektów i wskazywanie drogi 
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− opis, opinia i rekomendacja filmu 
− rodzaje audycji telewizyjnych 
− rodzaje muzyki i słownictwo związane z odbiorem muzyki, np. performance, live 
− wyrażanie upodobań i opinii nt. filmów, TV i muzyki, w tym użycie przymiotników, np. 

scary, boring, relaxing 
− zawody artystyczne i zasady ich tworzenia (dodanie przyrostków), np. writer, musician, 

pianist 
− krótkie recenzje przykładowych filmów i seriali 
− krótka recenzja przykładowej książki 

Tworzenie i przetwarzanie wypowiedzi: 

− pisanie e-maila 
− opis ulubionej formy spędzania wakacji 
− opis pogody 
− opisywanie ubioru osób 
− opis sposobu ubierania się na różne okazje i w różnych porach roku 
− krótki opis sytuacji, w których czuliśmy złość, smutek, przerażenie itd. oraz określanie 

przyczyn 
− sterowany opis przeżycia z przeszłości 
− parafrazy zdań z użyciem czasowników modalnych 
− wyrażanie rekomendacji 
− zdobywanie informacji, robienie notatek i recenzja wybranej książki 
− recenzja filmu 

 

Kulturoznawstwo: podstawowe informacje na temat historii, geografii, kultury, obyczajów, 
władz krajów angielskiego obszaru językowego. 

 

Klasa VIII SP 
 
CZASOWNIK  

1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works 
2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do 
3. Czasowniki modalne: 

• can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t swim. I can’t see him. 
• could, np. Could you speak more slowly? I couldn’t help him with the exercise. 
• may, np. May I speak to Sam? It may be too late. 
• must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom. 
• should, np. You shouldn’t do it. Where should I get off? 
• will, np. I’ll wash up later. The train will be late. 

4. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that! 
5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. work –worked –worked; do –did –done 
6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken 
7. Czasowniki wyrażające stany, np. I want to be a singer. I believe you are right. I see what 

you mean. i czynności, np. She is dancing. I am seeing my dentist tomorrow. 
8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for 
9. Czasy gramatyczne: 

• present simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven. 
• present Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are 

going to the cinema tomorrow. 
• present perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May. 
• past simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago. 
• past continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night. 
• past perfect, np. He had already gone home when we arrived at the party. 
• future simple, np. I will call you tomorrow. I think he will win. 

10. Konstrukcja „be going to”, np. I’m going to give a party on Saturday. 
11. Konstrukcja „have to”, np. He has to go there. I don’t have to do it. 
12. Konstrukcja „would like to”, np. I would like to meet him. 

RZECZOWNIK 
1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money 
2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog –dogs, a woman –women 
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3. Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes 
4. Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law 

PRZEDIMEK 
1. Przedimek nieokreślony, np. a cup, an animal 
2. Przedimek określony, np. the sun, the USA 
3. Przedimek zerowy, np. dinner 

PRZYMIOTNIK 
1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, 

wyższym i najwyższym, np. big –bigger –the biggest, expensive –more expensive –the 
most expensive, good –better –the best ; She is as tall as her father. 

2. Użycie so, such, how i what z przymiotnikami, np. She is such a nice girl. How nice! 
3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our 

PRZYSŁÓWEK 
1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly –more elegantly –the most 15 

elegantly, badly –worse –the worst 
2. Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large 
3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do 

it quickly! 
ZAIMEK 

1. Zaimki osobowe w formie podmiotu, np. I, we i w formie dopełnienia, np. me, tchem 
2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours 
3. Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves 
4. Zaimki wskazujące, np. this, those 
5. Zaimki pytające, np. who, what, which 
6. Zaimki względne, np. who, which, that 
7. Zaimki wzajemne, np. each other 
8. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, 

somebody, anything 
9.  Zaimek bezosobowy you 
10. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones. 

LICZEBNIK 
1. Liczebniki główne, np. one, a thousand 
2. Liczebniki porządkowe, np. the first, the twenty-fourth 

PRZYIMEK 
1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school 
2. Przyimki określające czas, np. on Monday, in July, at night 
3. Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen 
4. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in 

SPÓJNIK 
Spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so 
SKŁADNIA 

1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: present simple, present continuous, 
present perfect, past simple, past continuous, past perfect, future simple. 

2. Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night. 
3.  Zdania z podmiotem there, np. There is a new restaurant in King Street. There were 

clouds in the sky. There will be twenty people at the party. 
4. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present. 
5. Zdania w stronie biernej w czasach: present simple, present perfect, past simple, future 

simple, np. My car was stolen last night. 
6. Pytania pośrednie, np. He wants to know if I like him. Can you tell me where he is 

staying? 
7. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask, np. He told me (that) he was very 

unhappy. 
8.  Zdania współrzędnie złożone, np. My brother was playing football and I was watching 

cartoons. 
9. Zdania podrzędnie złożone: 

• przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor. 
• Okolicznikowe 

− celu, np. I came here to give you this letter. 
− czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat. 
− miejsca, np. He was sitting where I had left him. 
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− przyczyny, np. She is happy because she won the lottery. 
− skutku, np. I was tired so I went straight to bed. 
− warunku (typu 0, I, II), np. When it is hot, we drink more. If we win the 

match, we will have a party. If I had a lot of money, I would buy a big 
house. 

10. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy 
walking but my friends prefer cycling. I’m good at swimming. 

11. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful room! 
SŁOWNICTWO 
• człowiek 
• miejsce zamieszkania, dom 
• życie prywatne 
• edukacja 
• praca 
• żywienie 
• zakupy i usługi 
• podróżowanie i turystyka 
• kultura 
• sport 
• zdrowie 
• nauka i technika 
• świat przyrody 
• życie społeczne 
• historia, geografia, kultura i zwyczaje krajów angielskiego obszaru językowego 
 
PISANIE 
• pocztówka 
• zaproszenie 
• e-mail 
• ogłoszenie 
• wpis na blogu 
• notatka 
• wiadomość 
• list prywatny 
 

 

Przedmiot: matematyka 
Klasa IV SP 
Liczy i działania 

1. Dziesiątkowy system pozycyjny. 
2. Liczby naturalne na osi liczbowej. 
3. Porównywanie liczb. 
4. Działania pamięciowe i pisemne w zbiorze liczb naturalnych: 

1) dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, 
2) kwadraty i sześciany liczb, 
3) dzielenie z resztą, 
4) podzielność liczb (cechy podzielności przez 2, 4, 5, 10, 25, 100 oraz 3 i 9) 

5. Obliczenia pieniężne. 
6. Obliczenia związane z kalendarzem i czasem. 
7. Kolejność wykonywania działań. 
8. Szacowanie wyników działań. 
9. Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem wyżej wymienionych zagadnień. 
10. Ułamek zwykły jako część całości 

 
Figury na płaszczyźnie 
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1. Kreślenie odcinków, prostokątów i kwadratów. Mierzenie odcinków. Jednostki 
długości. 

2. Obwód prostokąta i kwadratu oraz innych wielokątów. 
3. Zadania związane ze skalą. 
4. Zadania związane z okręgiem i kołem. 

 
Klasa V SP 
Zagadnienia z podstawy programowej z matematyki dla klasy 4 i ponadto: 
 
Liczby i działania 

1. Działania pamięciowe i pisemne w zbiorze liczb naturalnych: 
1) dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, 
2) potęgowanie, 
3)  dzielenie z resztą, 
4) kolejność wykonywania działań, 
5) zastosowanie działań do rozwiązywania zadań tekstowych 

2. Dzielniki i wielokrotności liczb naturalnych. Cechy podzielności liczb przez 2, 4, 5, 10, 
25, 100 oraz przez 3, 6 i 9. 

3. Podzielność liczb naturalnych. 
4. Rozkład liczb naturalnych na czynniki pierwsze. 
5. Odczytywanie i zapisywanie liczb w systemie rzymskim. 
6. Obliczenia związane z kalendarzem i czasem oraz obliczenia praktyczne z 

zastosowaniem jednostek miary, wagi i obliczenia pieniężne. 
Ułamki 

1. Działania na ułamkach zwykłych: 
1) dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, 
2) zastosowanie w/w działań w rozwiązywaniu zadań tekstowych. 

2. Działania na ułamkach dziesiętnych: 
1) dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, 
2) zastosowanie w/w działań w rozwiązywaniu zadań tekstowych. 

3. Obliczanie ułamka liczby w zadaniach tekstowych. 
4. Obliczanie drugiej i trzeciej potęgi ułamków zwykłych i dziesiętnych. 
5. Średnia arytmetyczna liczb. 

 
Figury na płaszczyźnie 

1. Podstawowe figury geometryczne: punkt, prosta, półprosta, odcinek. Kąty, rodzaje 
kątów. 

2. Wzajemne położenie prostych, półprostych i odcinków. 
3. Pola i obwódy trójkątów i czworokątów w zadaniach. 
4. Pola wielokątów obliczane metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełniania 

do większych wielokątów (z wykorzystaniem wzorów na pola trójkątów i 
czworokątów). 

5. Klasyfikacja trójkątów i czworokątów. 
6. Zadania z zastosowaniem własności trójkątów i czworokątów. 
7. Zadania związane z okręgiem i kołem. 
8. Zadania związane ze skalą. 

 
Zadania i zagadki logiczne. 
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Klasa VI SP 
Zagadnienia z podstawy programowej z matematyki dla klas 4-5 i ponadto: 

 
Liczby naturalne i liczby wymierne 

1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 
2. Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych (skończone i nieskończone). 
3. Procenty. Obliczanie procentu danej liczby i liczby na podstawie jej procentu. 
4. Liczby wymierne i ich własności. Wykonywanie działań na liczbach wymiernych. 
5. Wartość bezwzględna liczby wymiernej i jej interpretacja geometryczna. 
6. Odczytywanie i interpretowanie informacji przedstawionych w różnych formach 

(tabele, wykresy, diagramy, tekst). 
7. Prędkość, droga, czas, obliczenia kalendarzowe. 
8. Skala na planach i mapach. 
9. Zadania tekstowe z zastosowaniem powyższych zagadnień. 

 
Figury na płaszczyźnie 

1. Obliczanie pól i obwodów trójkątów i czworokątów (również innych wielokątów 
metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełniania do większych wielokątów). 

2. Kąty w trójkątach i czworokątach. 
3. Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe. 
4. Kąty wypukłe i wklęsłe utworzone przez wskazówki zegara. 
5. Zadania tekstowe z zastosowaniem powyższych zagadnień. 

 
Zadania i zagadki logiczne. 
 

Klasa VII SP 
Zagadnienia z podstawy programowej z matematyki dla klas 4-6 i ponadto: 
 

Liczby i działania: 
1. Rozwinięcia dziesiętne, przybliżanie i zaokrąglanie. 
2. Dzielniki i wielokrotności. 
3. Działania na liczbach wymiernych. 
4. Proporcjonalność prosta. 

 

Procenty: 
1. Procent jako ułamek liczby. 
2. Obliczanie procentu liczby. 
3. Wyznaczanie liczby, gdy dany jest jej procent. 
4. Obliczenia procentowe. 

 

Potęgi i pierwiastki: 
1. Potęga o wykładniku naturalnym i o tych samych podstawach. 
2. Własności potęgowania. 
3. Notacja wykładnicza i obliczenia w notacji. 
4. Pierwiastek kwadratowy i pierwiastek sześcienny. 
5. Szacowanie pierwiastków i własności pierwiastkowania. 
6. Działania na potęgach i pierwiastkach. 

 

Wyrażenia algebraiczne: 
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1. Jednomiany i sumy algebraiczne. 
2. Mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian. 
3. Wyrażenia algebraiczne i procenty. 

 

Równania: 
1. Rozwiązywanie równań. 
2. Zadania tekstowe z wykorzystaniem równań i procentów. 

 
Zadania i zagadki logiczne. 
 

 
Klasa VIII SP 
Zagadnienia z podstawy programowej z matematyki dla klas 4-7 i ponadto: 
 
Statystyka i prawdopodobieństwo: 

1. Średnia arytmetyczna i mediana 
2. Zbieranie i porządkowanie danych. 

 
Wyrażenia algebraiczne i równania: 

1. Wyrażenia algebraiczne. 
2. Mnożenie sum algebraicznych. 
3. Równania. 

 
Figury na płaszczyźnie i geometria przestrzenna: 

1. Kąty i ich własności. 
2. Twierdzenie Pitagorasa. 
3. Figury przystające, przystawanie trójkątów. 
4. Wielokąty foremne. 
5. Graniastosłupy i ostrosłupy 
6. Objętość i pole powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów. 

 
Zadania i zagadki logiczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


