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słownictwa
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• Present Simple all forms + adverbs 
of frequency

• Question words
• Like/love, hate + –ing
• Countable/uncountable nouns
• be going to

1
My Everyday 

Life

• Present  
Continuous

• Present Simple  
and Present  
Continuous

• Daily routines
• Family conflicts/problems
• Personality adjectives

Asking for and offering 
help A typical  

dayCreating a household 
chore table

2
Going on 
Holiday

• Past Simple to be 
all forms

• Past Simple regular 
and irregular  
affirmative

• Holidays
• Continents
• Points of the compass 

(north, south etc.)

Asking for information
Mazury Lake 

DistrictWriting a blog entry  
about last holiday

3
Using Tech-

nology

• Past Simple nega-
tive and questions

• Past Continuous all 
forms

• Inventions and discoveries
• Things that help
• Important people

Describing the  
circumstances in which 
one lost a personal item British  

inventors
Writing a short story

4 Where I Live
• Present Contin-

uous for future 
arrangements 

• Must/mustn’t/can

• Our immediate 
environment

• My neighbourhood
• And how to make it  

a better place
• My obligations

Making plans and  
arrangements

Charity 
events

Writing a leaflet

5
Clever  

shopping

• Comparative and 
superlatives, (not) 
as … as

• too and enough

• Services
• Shopping
• Types of shops
• Measurements

Asking for assistance/
Transactions

Shopping  
in the UK

Writing an email  
of complaint

6
My  

experiences

• Present Perfect 
affirmative and 
negative

• Present Perfect 
questions and 
short answers  
(ever and never)

• Experiences including  
eating habits / unusual 
food

Expressing preference/
explaining reasons for 
preferences Teenage 

literature in 
Poland

Giving instructions

7
Keeping 
healthy

• Should and have to
• Quantifiers some/

any, much/many

• Illnesses
• Treatment
• Healthy lifestyle

Giving advice
London  
Marathon

Writing a forum post

8 My social life
• Future Simple all 

forms
• Revision of tenses

• Social activities
• Social media
• Festivals

Polite interaction / 
Agreeing and disagreeing

Polish  
celebrationsExchanging greetings, 

expressing and accepting 
congratulations
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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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