
Gry do nauki angielskiego w podstawie programowej kształcenia w liceum 
ogólnokształcącym i technikum:

  Angielski jako drugi język obcy nowożytny obowiązkowy

  Trzeci etap edukacyjny: liceum/technikum: klasy 1-4/5 (nauczanie od początku)

Zgodność z realizacją wymagań w zakresie:
• posługiwania się podstawowym zasobem środków językowych;
• rozumienia prostych wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
• rozumienia prostych wypowiedzi pisemnych formułowanych w standardowej odmianie języka;
• samodzielnego formułowania krótkich, prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych i pisemnych;
• uczestniczenia w rozmowie i w typowych sytuacjach komunikacyjnych w sposób zrozumiały i adekwatny do sytuacji;
• zmieniania formy przekazu ustnego lub pisemnego;
• znajomości tematów: wygląd zewnętrzny, rzeczy osobiste, dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, 
  przybory szkolne,  czynności życia codziennego, praca i zawody, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, 
  święta i uroczystości, artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, zakupy, rodzaje sklepów, towary i ich cechy, 
  sprzedawanie i kupowanie, środki transportu, kultura, tradycje i zwyczaje, człowiek i zdrowie, tryb życia, samopoczucie, 
  choroby, ich objawy i leczenie, zwierzęta, ochrona środowiska naturalnego;

• znajdowania w wypowiedzi określonych informacji;
• układania informacji w określonym porządku;
• opowiadania o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
• prawidłowego reagowania w typowych sytuacjach komunikacyjnych (pytania, udzielania odpowiedzi, wyrażania prośby, 
  zgody lub odmowy spełnienia prośby);
• podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności posługujących się językiem angielskim; 
• wykorzystania technik samodzielnej pracy nad językiem;
• współdziałania w grupie.

  Angielski jako drugi język obcy nowożytny obowiązkowy

  Trzeci etap edukacyjny: liceum/technikum: klasy 1-4/5 (kontynuacja 2 etapu ed.)

Zgodność z realizacją wymagań w zakresie:
• posługiwania się podstawowym zasobem środków językowych;
• rozumienia prostych wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
• rozumienia prostych wypowiedzi pisemnych formułowanych w standardowej odmianie języka;
• samodzielnego formułowania krótkich, prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych i pisemnych;
• uczestniczenia w rozmowie i w typowych sytuacjach komunikacyjnych w sposób zrozumiały i adekwatny do sytuacji;
• zmieniania formy przekazu ustnego lub pisemnego;
• znajomości tematów: wygląd zewnętrzny, rzeczy osobiste, dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, 
  

  
  przybory szkolne,  czynności życia codziennego, praca i zawody, określanie czasu, formy spędzania czasu 
  wolnego, święta i uroczystości, artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, zakupy, rodzaje sklepów, 
  towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki transportu, kultura, tradycje i zwyczaje, człowiek i zdrowie, 
  tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, zwierzęta, ochrona środowiska naturalnego;
• znajdowania w wypowiedzi określonych informacji;
• opowiadania o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
• prawidłowego reagowania w typowych sytuacjach komunikacyjnych (pytania, udzielania odpowiedzi, wyrażania prośby, 
  zgody lub odmowy spełnienia prośby;
• podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności posługujących się językiem angielskim; 
• wykorzystania technik samodzielnej pracy nad językiem;
• współdziałania w grupie.

Kliknij, aby zobaczyć listę gier do nauki angielskiego do wykorzystania w liceum/technikum.
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Gry do nauki angielskiego w podstawie programowej kształcenia w liceum 
ogólnokształcącym i technikum:

  Angielski jako drugi język obcy nowożytny obowiązkowy

  Trzeci etap edukacyjny: liceum/technikum: klasy 1-4/5 (nauczanie od początku)

Zgodność z realizacją wymagań w zakresie:
• posługiwania się podstawowym zasobem środków językowych;
• rozumienia prostych wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
• rozumienia prostych wypowiedzi pisemnych formułowanych w standardowej odmianie języka;
• samodzielnego formułowania krótkich, prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych i pisemnych;
• uczestniczenia w rozmowie i w typowych sytuacjach komunikacyjnych w sposób zrozumiały i adekwatny do sytuacji;
• zmieniania formy przekazu ustnego lub pisemnego;
• znajomości tematów: wygląd zewnętrzny, rzeczy osobiste, dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, 
  przybory szkolne,  czynności życia codziennego, praca i zawody, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, 
  święta i uroczystości, artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, zakupy, rodzaje sklepów, towary i ich cechy, 
  sprzedawanie i kupowanie, środki transportu, kultura, tradycje i zwyczaje, człowiek i zdrowie, tryb życia, samopoczucie, 
  choroby, ich objawy i leczenie, zwierzęta, ochrona środowiska naturalnego;

• znajdowania w wypowiedzi określonych informacji;
• układania informacji w określonym porządku;
• opowiadania o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
• prawidłowego reagowania w typowych sytuacjach komunikacyjnych (pytania, udzielania odpowiedzi, wyrażania prośby, 
  zgody lub odmowy spełnienia prośby);
• podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności posługujących się językiem angielskim; 
• wykorzystania technik samodzielnej pracy nad językiem;
• współdziałania w grupie.

  Angielski jako drugi język obcy nowożytny obowiązkowy

  Trzeci etap edukacyjny: liceum/technikum: klasy 1-4/5 (kontynuacja 2 etapu ed.)

Zgodność z realizacją wymagań w zakresie:
• posługiwania się podstawowym zasobem środków językowych;
• rozumienia prostych wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
• rozumienia prostych wypowiedzi pisemnych formułowanych w standardowej odmianie języka;
• samodzielnego formułowania krótkich, prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych i pisemnych;
• uczestniczenia w rozmowie i w typowych sytuacjach komunikacyjnych w sposób zrozumiały i adekwatny do sytuacji;
• zmieniania formy przekazu ustnego lub pisemnego;
• znajomości tematów: wygląd zewnętrzny, rzeczy osobiste, dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, 
  

  
  przybory szkolne,  czynności życia codziennego, praca i zawody, określanie czasu, formy spędzania czasu 
  wolnego, święta i uroczystości, artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, zakupy, rodzaje sklepów, 
  towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki transportu, kultura, tradycje i zwyczaje, człowiek i zdrowie, 
  tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, zwierzęta, ochrona środowiska naturalnego;
• znajdowania w wypowiedzi określonych informacji;
• opowiadania o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
• prawidłowego reagowania w typowych sytuacjach komunikacyjnych (pytania, udzielania odpowiedzi, wyrażania prośby, 
  zgody lub odmowy spełnienia prośby;
• podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności posługujących się językiem angielskim; 
• wykorzystania technik samodzielnej pracy nad językiem;
• współdziałania w grupie.

Kliknij, aby zobaczyć listę gier do nauki angielskiego do wykorzystania w liceum/technikum.
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Gry do nauki angielskiego w podstawie programowej kształcenia w liceum 
ogólnokształcącym i technikum:

  Angielski jako drugi język obcy nowożytny obowiązkowy

  Trzeci etap edukacyjny: liceum/technikum: klasy 1-4/5 (nauczanie od początku)

Zgodność z realizacją wymagań w zakresie:
• posługiwania się podstawowym zasobem środków językowych;
• rozumienia prostych wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
• rozumienia prostych wypowiedzi pisemnych formułowanych w standardowej odmianie języka;
• samodzielnego formułowania krótkich, prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych i pisemnych;
• uczestniczenia w rozmowie i w typowych sytuacjach komunikacyjnych w sposób zrozumiały i adekwatny do sytuacji;
• zmieniania formy przekazu ustnego lub pisemnego;
• znajomości tematów: wygląd zewnętrzny, rzeczy osobiste, dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, 
  przybory szkolne,  czynności życia codziennego, praca i zawody, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, 
  święta i uroczystości, artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, zakupy, rodzaje sklepów, towary i ich cechy, 
  sprzedawanie i kupowanie, środki transportu, kultura, tradycje i zwyczaje, człowiek i zdrowie, tryb życia, samopoczucie, 
  choroby, ich objawy i leczenie, zwierzęta, ochrona środowiska naturalnego;

• znajdowania w wypowiedzi określonych informacji;
• układania informacji w określonym porządku;
• opowiadania o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
• prawidłowego reagowania w typowych sytuacjach komunikacyjnych (pytania, udzielania odpowiedzi, wyrażania prośby, 
  zgody lub odmowy spełnienia prośby);
• podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności posługujących się językiem angielskim; 
• wykorzystania technik samodzielnej pracy nad językiem;
• współdziałania w grupie.

  Angielski jako drugi język obcy nowożytny obowiązkowy

  Trzeci etap edukacyjny: liceum/technikum: klasy 1-4/5 (kontynuacja 2 etapu ed.)

Zgodność z realizacją wymagań w zakresie:
• posługiwania się podstawowym zasobem środków językowych;
• rozumienia prostych wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
• rozumienia prostych wypowiedzi pisemnych formułowanych w standardowej odmianie języka;
• samodzielnego formułowania krótkich, prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych i pisemnych;
• uczestniczenia w rozmowie i w typowych sytuacjach komunikacyjnych w sposób zrozumiały i adekwatny do sytuacji;
• zmieniania formy przekazu ustnego lub pisemnego;
• znajomości tematów: wygląd zewnętrzny, rzeczy osobiste, dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, 
  

  
  przybory szkolne,  czynności życia codziennego, praca i zawody, określanie czasu, formy spędzania czasu 
  wolnego, święta i uroczystości, artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, zakupy, rodzaje sklepów, 
  towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki transportu, kultura, tradycje i zwyczaje, człowiek i zdrowie, 
  tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, zwierzęta, ochrona środowiska naturalnego;
• znajdowania w wypowiedzi określonych informacji;
• opowiadania o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
• prawidłowego reagowania w typowych sytuacjach komunikacyjnych (pytania, udzielania odpowiedzi, wyrażania prośby, 
  zgody lub odmowy spełnienia prośby;
• podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności posługujących się językiem angielskim; 
• wykorzystania technik samodzielnej pracy nad językiem;
• współdziałania w grupie.

Kliknij, aby zobaczyć listę gier do nauki angielskiego do wykorzystania w liceum/technikum.

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Załącznik nr 1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego 
i pięcioletniego technikum. Dz.U. z 2017 r., poz. 59, 949 i 2203
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