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∙ sformułować regułę gramatyczną
∙ stosować strategie uczenia się
∙ korzystać ze słownika
∙ wziąć udział w rozmowie na temat projektu ekologicznego
∙  opisać obrazek i odpowiedzieć na pytania dotyczące 

katastrof naturalnych
∙ dokonać wyboru i uzasadnić go
∙  napisać list czytelnika na temat wpływu przemysłu na 

środowisko

∙ stosować strategie uczenia się
∙ korzystać ze słownika
∙  wziąć udział w rozmowie na temat problemów koleżanki/

kolegi
∙  opisać obrazek i odpowiedzieć na pytania dotyczące  
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∙  opisać obrazek i odpowiedzieć na pytania o wizytę  

w muzeum
∙ dokonać wyboru i uzasadnić go
∙ napisać list na temat wycieczki
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∙ powiedzieć, jakie subkultury istnieją w Polsce
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∙ dokonać wyboru i uzasadnić go
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∙ powiedzieć, jak Polska pomaga potrzebującym
∙ nazwać problemy współczesnego świata
∙ podać przyczyny i skutki konfliktów na świecie
∙ udzielić informacji na temat Austrii i Szwajcarii

∙ odróżnić dobre wiadomości od złych
∙  wyrazić swoją opinię na temat brutalnych scen 

pokazywanych w mediach
∙ wyrazić swoją opinię na temat polowania
∙  powiedzieć, w jaki sposób ludzie wykorzystują zwierzęta
∙ wymienić nazwy ludzkich organów, które można przeszczepić
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upiększających
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