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ENGLISH CLASS POWSTAŁ Z MYŚLĄ O 8-KLASOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
• w 100% realizuje wymogi nowej podstawy programowej, w tym wszystkie zakresy tematyczne

• pozwala elastycznie dopasować ścieżkę kursu do poziomu zaawansowania 7-klasistów 

• umożliwia sukces na egzaminie ósmoklasisty

ENGLISH CLASS STAWIA NA AUTENTYCZNE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
• ilustruje praktyczne zastosowanie nowych struktur poprzez krótkie fi lmy sytuacyjne

• umożliwia uczniom osłuchanie się z naturalnym językiem dzięki fi lmom BBC

• zachęca do interakcji i realizacji wyznaczonych celów komunikacyjnych w oparciu
o modelowe wypowiedzi

ENGLISH CLASS OTWIERA UCZNIÓW NA ŚWIAT
• uczy współpracy i rozwija przydatne na dalszych etapach życia kompetencje społeczne

• zachęca do odkrywania nowych sposobów uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii (Extra Online Homework)

• zapoznaje uczniów z kulturą krajów anglojęzycznych, m.in. dzięki fi lmom BBC, i zaprasza 
do spojrzenia na nią w szerszym kontekście

English Class…

         … o jakiej marzysz!

Dzięki English Class lekcje języka angielskiego stają się przepustką do 

świata komunikacji. Aktualne teksty, różnorodne zadania, fi lmy prezentujące 

naturalny język, bogata oprawa multimedialna i ciekawy kontekst kulturowy 

nie tylko zainteresują uczniów klas 4-8, ale przede wszystkim pomogą im 

skutecznie porozumiewać się w języku obcym i rozwijać poprawność językową.

Sprawdź czym jest GSE na english.com/gse

KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7 KLASA 8

Ścieżka 1
English Class A1

GSE: 10-29

English Class A1+

GSE: 28-35

English Class A2

GSE: 34-41

English Class A2+

GSE: 32-42

English Class B1

GSE: 40-50

Ścieżka 2
English Class A1

GSE: 10-29

English Class A1+

GSE: 28-35

English Class A2

GSE: 34-41

English Class B1

GSE: 40-50

English Class B1+

GSE: 45-55
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Arek Tkacz
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rozkład treści
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Temat  
rozdziału Gramatyka Zakres 

słownictwa

Mówienie Elementy  
polskiej 
kultury

Filmy BBC
Pisanie

St
ar

te
r • a/an

• Plural nouns
• My/your

• The alphabet
• Numbers
• Colours
• Classroom objects

Simple introductions

1
Family  

and friends

• to be affirmative,
• possessive ‘s
• to be negative

• Family
• Countries and  

nationalities
• Places

Introductions

This is the UK 
Me and my best friend

2 My things
• this, that, these, those
• to be questions  

and short answers

• Clothes
• Adjectives
• My things

Asking questions
Poland  
is cool!

My favourite things

3 In the house

• there is, there are 
affirmative

• there is, there are  
negative and questions

• a/an, any

• In the house
• Prepositions of place
• Household objects

Having a guest
The Hampton 
Court

My bedroom

4 About me

• have got affirmative
• have got negative, 

questions and  
short answers,

• possessive adjectives

• Face, hair
• Parts of the body
• Personality adjectives

Apologising
Greetings 
from my 

home town
My favourite character

5
Things  

I can do

• can: affirmative  
and negative

• can: questions  
and short answers

• Action verbs
• Word friends: collocations 

with play, ride and make

Making suggestions
Free time 
activities

After school club ad

6 My day
• Present Simple  

affirmative
• Adverbs of frequency

• Daily activities
• Days of the week
• Months

Telling the time Come to 
Poland  
anytimeMy typical weekend

7 Animals

• Present Simple  
negative

• Present Simple  
questions

• Animals
• Pets
• Money
• Adjectives

Buying the ticket
The London 
ZooAn email to a friend; 

Starting and ending  
an email

8 I like that!

• like/don’t like/love/hate 
+ ing

• Object pronouns
• Question words

• Sports
• Seasons and weather
• Healthy lifestyle

Weather talk Let’s go 
mushroom 

pickingMy lifestyle

14


