
 

 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

„Angielskie materiały autentyczne – rozumiem, korzystam i uczę się” 

L.p. Data  

(dd-mm-rr) 
Godziny  

(od hh:mm 

do hh:mm) 

L. godzin 

lekcyjnych 

Program do wykonania Miejsce  

(nr sali) 

 

1. 

 

01.10.2020 13.00 - 14.30 2 Pre - test 

czasy gramatyczne w praktycznym zastosowaniu: plan miasta, 

rozkład jazdy, ulotka turystyczna, instrukcja obsługi, program 

telewizyjny, karta dań, itp. 

101 

2. 08.10.2020 13.00 - 14.30 2 czasy gramatyczne w praktycznym zastosowaniu: plan miasta, 

rozkład jazdy, ulotka turystyczna, instrukcja obsługi, program 

telewizyjny, karta dań, itp. 

101 

3. 15.10.2020 13.00 - 14.30 2 czasy gramatyczne w praktycznym zastosowaniu: plan miasta, 

rozkład jazdy, ulotka turystyczna, instrukcja obsługi, program 

telewizyjny, karta dań, itp. 

101 

 

4. 

 

22.10.2020 13.00 - 14.30 2 czasy gramatyczne w praktycznym zastosowaniu: plan miasta, 

rozkład jazdy, ulotka turystyczna, instrukcja obsługi, program 

telewizyjny, karta dań, itp. 

101 

 

5. 

 

05.11.2020 13.00 - 13.45 1 materiały informacyjne:  artykuły prasowe, prognoza pogody, 

horoskop, reklama, ulotki, plakaty, przewodniki; graficzne: 

zdjęcia, rysunki humorystyczne; teksty literackie, piosenki, 

filmy, komiksy, itp.  

101 

6. 12.11.2020 13.00 - 13.45 1 materiały informacyjne:  artykuły prasowe, prognoza pogody, 

horoskop, reklama, ulotki, plakaty, przewodniki; graficzne: 

zdjęcia, rysunki humorystyczne; teksty literackie, piosenki, 

filmy, komiksy, itp. 

101 

7. 19.11.2020 13.00 - 13.45 1 materiały informacyjne:  artykuły prasowe, prognoza pogody, 

horoskop, reklama, ulotki, plakaty, przewodniki; graficzne: 

zdjęcia, rysunki humorystyczne; teksty literackie, piosenki, 

101 



 

str. 2 
 

filmy, komiksy, itp. 

 

8. 

 

26.11.2020 13.00 - 15.15 1 materiały informacyjne:  artykuły prasowe, prognoza pogody, 

horoskop, reklama, ulotki, plakaty, przewodniki; graficzne: 

zdjęcia, rysunki humorystyczne; teksty literackie, piosenki, 

filmy, komiksy, itp. 

101 

9. 03.12.2020 13.00 - 13.45 1 materiały informacyjne:  artykuły prasowe, prognoza pogody, 

horoskop, reklama, ulotki, plakaty, przewodniki; graficzne: 

zdjęcia, rysunki humorystyczne; teksty literackie, piosenki, 

filmy, komiksy, itp. 

101 

10. 10.12.2020 13.00 - 13.45 1 materiały informacyjne:  artykuły prasowe, prognoza pogody, 

horoskop, reklama, ulotki, plakaty, przewodniki; graficzne: 

zdjęcia, rysunki humorystyczne; teksty literackie, piosenki, 

filmy, komiksy, itp. 

101 

 

11. 

 

17.12.2020 13.00 - 13.45 1 materiały informacyjne:  artykuły prasowe, prognoza pogody, 

horoskop, reklama, ulotki, plakaty, przewodniki; graficzne: 

zdjęcia, rysunki humorystyczne; teksty literackie, piosenki, 

filmy, komiksy, itp. 

101 

12. 07.01.2021 13.00 - 14.30 2 materiały informacyjne:  artykuły prasowe, prognoza pogody, 

horoskop, reklama, ulotki, plakaty, przewodniki; graficzne: 

zdjęcia, rysunki humorystyczne; teksty literackie, piosenki, 

filmy, komiksy, itp. 

101 

13. 14.01.2021 13.00 - 13.45 1 materiały informacyjne:  artykuły prasowe, prognoza pogody, 

horoskop, reklama, ulotki, plakaty, przewodniki; graficzne: 

zdjęcia, rysunki humorystyczne; teksty literackie, piosenki, 

filmy, komiksy, itp. 

101 

 

14. 

 

21.01.2021 13.00 - 13.45 1 materiały informacyjne:  artykuły prasowe, prognoza pogody, 

horoskop, reklama, ulotki, plakaty, przewodniki; graficzne: 

zdjęcia, rysunki humorystyczne; teksty literackie, piosenki, 

filmy, komiksy, itp. 

101 

15. 28.01.2021 13.00 - 13.45 1  materiały informacyjne:  artykuły prasowe, prognoza pogody, 

horoskop, reklama, ulotki, plakaty, przewodniki; graficzne: 
101 



 

str. 3 
 

zdjęcia, rysunki humorystyczne; teksty literackie, piosenki, 

filmy, komiksy, itp. 

16. 04.02.2021 13.00 - 14.30 2 materiały informacyjne:  artykuły prasowe, prognoza pogody, 

horoskop, reklama, ulotki, plakaty, przewodniki; graficzne: 

zdjęcia, rysunki humorystyczne; teksty literackie, piosenki, 

filmy, komiksy, itp. 

101 

 

17. 

 

 

11.02.2021 

 

13.00 - 14.30 

 

2 

 

dokumenty administracyjne: różnego rodzaju formularze           

i wnioski 

101 

18. 04.03.2021 13.00 - 13.45 1 dokumenty administracyjne: różnego rodzaju formularze                     

i wnioski. 
101 

19. 11.03.2021 13.00 - 13.45 1 dokumenty administracyjne: różnego rodzaju formularze                     

i wnioski. 
101 

20. 

 

 

18.03.2021 13.00 - 13.45 1 dokumenty administracyjne: różnego rodzaju formularze              

i wnioski 
101 

21. 25.03.2021 13.00 - 13.45 1 dokumenty administracyjne: różnego rodzaju formularze                     

i wnioski. 
101 

22. 01.04.2021 13.00 - 14.30 2 dokumenty administracyjne: różnego rodzaju formularze                     

i wnioski. Post-test. 
101 

 
………………...…………….………………………………….. 

(Miejscowość, data, podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia) 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

….…………………………………………………… 

(Miejscowość, data, podpis Dyrektora szkoły) 


