
PRACE DODATKOWE 

W ciągu roku szkolnego możesz zaliczyć dwie prace dodatkowe, za każdą z nich możesz 
otrzymać maksymalnie 2%. Twoja praca, żeby została oceniona, musi spełniać określone 
wymogi! Jeśli ich nie spełnisz nie możesz podejść do zaliczania. Prace dodatkowe zgłaszasz nie 
później niż 3 tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną. 
Collage    
Omawianie prac dodatkowych w formie collage będzie odbywało się na konsultacjach/lekcji 
po uzgodnieniu z nauczycielką. Praca musi być estetyczna, staranna i wykonana w formacie A3 
lub w formie prezentacji Power Point. Twoim zadaniem będzie przedstawienie pracy mówiąc, 
co znajduje się na collage (rysunki/zdjęcia/slajdy są bez podpisów), drugim etapem zaliczenia 
pracy będzie rozmowa z nauczycielem i odpowiadanie na pytania do pracy. 
 

 Boże Narodzenie 

 Wielkanoc – symbole Wielkanocy, tradycje, pora roku 

 Zjawiska atmosferyczne + opis aktualnej pogody 

 Jedzenie, smaki itp.+ rozmowa na temat twoich preferencji kulinarnych 

 Szkoła – przedmioty szkolne, oceny, nauczyciele, przybory szkolne, czynności 
wykonywane na zajęciach itp. 

 Zwierzęta – rodzaje zwierząt, gdzie mieszkają, co jedzą, odgłosy jakie wydają, co robią 
najchętniej 

 Czas wolny -  sposoby spędzania czasu, co można robić zimą, co latem? Co na dworze, 
co w domu?  

 Codzienna rutyna – przebieg dnia, czynności codzienne 
 

Wypowiedź ustna 
2-4 minutowe wypowiedzi ustne na wybrany temat, przedstawiane w klasie, na lekcji 
kryteria oceny: poprawność językowa, wymowa, trzymanie się tematu, przestrzeganie czasu, 
ćwicz przed lustrem i z zegarkiem w ręku   

 Opowiedz o przebiegu swojego dnia i codziennych czynnościach 

 Opowiedz, jak spędza twoja rodzina weekendy 

 Opowiedz o propozycjach spędzania wolnego czasu w weekendy, a co ty robisz 
najchętniej w soboty i niedziele? 

 Opisz pogodę w Warszawie i w Madrycie/Barcelonie. 

 Jak spędzasz swoje urodziny (kiedy one są? z kim je spędzasz? gdzie? ile osób 
zapraszasz? co robicie? itp.) 

 Co można robić latem? Jak ty spędzasz letni czas najchętniej? 

 Co można robić zimą? Co ty najchętniej robisz w zimowe dni? 

 Twoja ulubiona pora roku? Twój ulubiony miesiąc? Dlaczego? 

 Co jesz na śniadanie, obiad, kolację? Twoje preferencje kulinarne, co jesz chętnie a 
czego nie lubisz, dokąd chodzisz jeść, z kim? Kiedy? 

 Opowiedz o swojej rodzinie (jacy są, co lubią robić, jak razem spędzacie czas, co robią 
zawodowo itp.) 


