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Lekcja 1 
Powtórzenie i utrwalenie materiału z zakresu słownictwa i środków językowych.
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Powtórzenie i utrwalenie materiału z zakresu gramatyki i struktur językowych.
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Lekcja 3 (1A)
Środki językowe
Nazwy ubrań
Przymiotniki opisujące ubrania i modę
Kolejność przymiotników przed rzeczownikiem
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów
Rozumienie ze słuchu: określanie głównej myśli tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w tekstach obcojęzycznych
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.1; II 2.1 2.3; III 4.1 4.5; IV 6.4; V 8.1; 9 10 12 13

Uczeń:
• wypowiada się na temat ubrań sławnych osób pokazanych na ilustracjach 

na podstawie podanych przymiotników
• wskazuje właściwe zdjęcia spośród podanych na podstawie wysłuchanych 

opisów
• uzupełnia luki w podanych wyrażeniach i sprawdza poprawność 

wykonanego zadania z nagraniem, powtarzając je na głos
• opisuje ubranie osób pokazanych na ilustracjach
• rozmawia na temat mody na podstawie podanych pytań
• uzupełnia luki w mapie wyrazowej podanymi wyrazami i dodaje inne 

wyrazy zgodnie z własnymi pomysłami (WB)
• uzupełnia brakujące litery w podanych przymiotnikach i dzieli je na 

kategorie pozytywnych i negatywnych cech (WB)

• uzupełnia luki w tabeli brakującymi informacjami na podstawie 
wysłuchanego tekstu (WB)

• dopasowuje podane wyrazy do siebie, tworząc przymiotniki złożone (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach utworzonymi przez siebie przymiotnikami (WB)

Uczeń:
• tłumaczy podane 

przymiotniki na język polski i 
tworzy listę nazw ubrań 
pokazanych na ilustracjach, 
dodając do nich te 
przymiotniki

• uzupełnia regułę 
gramatyczną podanymi 
określeniami przymiotników 
na podstawie podanych 
wyrażeń

• przekształca podane 
zdania, poprawiając 
występujące w nich błędy 
(WB)
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Lekcja 4 (1B)
Środki językowe
Czas present simple
Czas present continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów i czynności, opisywanie 
intencji i planów na przyszłość, przedstawianie faktów z 
teraźniejszości
Pisanie: opisywanie czynności
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem
I 1.5; III 4.1 4.3 4.8 5.1; IV 6.4; 9 12 13

Uczeń:
• odpowiada na pytanie na podstawie ilustracji

• podkreśla przykłady użycia czasów present simple i present continuous w 
przeczytanym i wysłuchanym dialogu

• wyszukuje wskazane czasowniki w przeczytanymi i wysłuchanym dialogu

• uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi formami podanych czasowników w 
czasach present simple i continuous zgodnie z kontekstem

• pisze zdania w czasach present simple i continuous z użyciem podanych 
czasowników

• opisuje różne czynności na podstawie podanych wskazówek

• uzupełnia luki w parach zdań odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasach present simple i continuous zgodnie z 
kontekstem (WB)

• uzupełnia luki w tekście wybranymi spośród podanych opcji formami 
czasowników (WB)

Uczeń:
• uzupełnia luki w regule 

gramatycznej podanymi 
nazwami czasów 
teraźniejszych na podstawie 
analizy zdań z dialogu

• przekształca podane 
zdania, poprawiając 
występujące w nich błędy 
(WB)

• pisze zdania opisujące 
wskazane czynności (WB)

 Unit 1 Test

Lekcja 5 (1C)
Środki językowe
Słownictwo związane z przestępczością i inwigilacją
Czas present simple
Czas present continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów
Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie 
określonych informacji w tekście
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie 
innych
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem
I 1.12 1.14; II 2.2 2.3; 3.3 3.5; III 4.1 4.5 5.5; IV 6.8; 9 12 13

Uczeń:
• wskazuje właściwą odpowiedź, dotyczącą rodzaju przeczytanego tekstu 

spośród podanych opcji
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

przeczytanego tekstu
• odpowiada na podane pytania na podstawie wysłuchanej rozmowy
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem i 

sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem
• dopasowuje podane zdania, wyrażające różne opinie na temat kamer 

nadzorujących do odpowiednich kategorii i wskazuje najmocniejsze 
argumenty spośród nich zgodnie z własna opinią

• wypowiada się na temat obecności kamer w miejscach publicznych na 
podstawie podanych pytań i wyrażeń

• uzupełnia luki w streszczeniu przeczytanego tekstu podanymi wyrazami 
zgodnie z kontekstem (WB)

• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu 
(WB)

• dopasowuje podane zdania do właściwych osób na podstawie 
wysłuchanych wypowiedzi (WB)

Uczeń:
• wypowiada się na temat 

pokazanej na ilustracji 
kamery na podstawie 
podanych pytań i własnej 
wiedzy

• pisze krótki tekst, w którym 
wyraża swoją opinię na 
temat oznakowania 
elektronicznego ludzi (WB)

Unit1Test 
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Lekcja 6 (1D)
Środki językowe
Konstrukcja czasownik+ bezokolicznik/ -ing
Czas present simple
Czas present continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów, opisywanie swoich 
doświadczeń
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie
I 1.4; II 2.3 3.3; III 4.1 4.5 4.9; IV 6.4; 9 10 12 13

Uczeń:
• odpowiada na pytanie na podstawie ilustracji
• wyszukuje wskazane czasowniki w przeczytanym tekście i sprawdza, jaka 

forma czasownika występuje po nich
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 

na podstawie wysłuchanego tekstu
• dopasowuje wskazane czasowniki z poprzednich ćwiczeń do 

odpowiednich kategorii
• uzupełnia luki w zdaniach, przekształcając podane zdania na podstawie 

wskazanych czasowników
• rozmawia na podane tematy
• zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach spośród podanych opcji 

(WB)
• uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi formami podanych czasowników 

zgodnie z kontekstem (WB)

Uczeń 
• tłumaczy podane zdania na 

język polski
• dopasowuje wskazane 

czasowniki do odpowiednich 
kategorii w tabeli, tłumaczy 
je na język polski i układa z 
nimi zdania (WB)

Unit 1 Test

Lekcja 7 (1E)
Środki językowe
Czas present simple
Czas present continuous
Przedrostki negatywne przymiotników
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi i czynności, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich poglądów i opinii, wyrażanie pewności, przypuszczeń, 
wątpliwości, aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, 
wysuwanie i rozważanie hipotez
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie 
innych
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, określanie głównej 
myśli poszczególnych części tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie
I 1.11 1.12; II 3.1 3.2 3.3; III 4.1 4.5 4.10; IV 6.8; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.4 6.5

Uczeń:
• opisuje ilustrację i wypowiada się na jej temat na podstawie podanych 

pytań
• wskazuje właściwe podsumowanie tekstu spośród podanych opcji
• dopasowuje podane nagłówki do odpowiednich fragmentów 

przeczytanego tekstu
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
• wyszukuje przymiotniki z negatywnymi przedrostkami w przeczytanym 

tekście
• rozmawia na temat możliwych problemów osób, które nie widzą kolorów
• dopisuje negatywne przedrostki do podanych przymiotników i uzupełnia 

nimi zdania zgodnie z kontekstem (WB)
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

przeczytanego tekstu (WB)

Uczeń 
• prezentuje swoje pomysły, 

dotyczące problemów osób 
niewidzących kolorów na 
forum

• wyraża swoją opinie na 
temat bycia filmowanym 
przez osobę opisaną w 
przeczytanym tekście (WB)

Unit 1 Test

New Matura Solutions Intermediate: plan wynikowy Oxford University Press Strona 3



Lekcja 8 (1F)
Środki językowe
Przyimki
Wyrażenia z czasownikiem look
Czas present simple
Czas present continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich poglądów i opinii
Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności
Słuchanie: znajdywanie w tekście określonych informacji
Przetwarzanie informacji: przekazywanie informacji w języku 
obcym zawartych w materiałach wizualnych
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.9 1.10; II 2.3; III 4.1 4.5 5.1; IV 6.4; V 8.1; 9 10 12 13

Uczeń:
• wskazuje podane przedmioty i osoby na ilustracji
• wskazuje elementy opisu ilustracji spośród podanych opcji użyte w 

wysłuchanej wypowiedzi
• uzupełnia luki w podanych wyrażeniach odpowiednimi przyimkami na 

podstawie wysłuchanego opisu ilustracji

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami wyrażeń z czasownikiem 
look na podstawie przeczytanej informacji

• sprawdza poprawność wykonanych zadań z nagraniem
• uzupełnia luki w wyrażeniach, dających chwile na zastanowienie 

podanymi czasownikami
• opisuje wskazaną ilustrację na podstawie własnych notatek
• pyta i odpowiada na podane pytania, dotyczące opisanych wcześniej 

ilustracji
• zakreśla właściwe przyimki w zdaniach spośród podanych opcji (WB)
• łączy połówki zdań ze sobą i dopasowuje je do właściwych osób na 

ilustracji (WB)
• układa podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc wyrażenia 

(WB)

• uszeregowuje podane elementy opisu w odpowiedniej kolejności na 
podstawie wysłuchanego tekstu (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami na podstawie 
wysłuchanego tekstu (WB)

Uczeń 
• odpowiada na pytania 

związane z formą egzaminu 
maturalnego na podstawie 
wysłuchanej rozmowy

• tworzy pisemny opis 
pokazanej ilustracji (WB)
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Lekcja 9 (1G)
Środki językowe
Słownictwo związane z opisem wyglądu
Wyrażenia używane w liście nieformalnym
Czas present simple
Czas present continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi
Czytanie: określanie intencji nadawcy/autora tekstu, określanie 
kontekstu wypowiedzi, znajdowanie określonych informacji w 
tekście, rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu 
wypowiedzi, określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu
Pisanie: opisywanie ludzi, czynności, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów, stosowanie nieformalnego stylu 
wypowiedzi
Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich 
(przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na 

Uczeń:
• opisuje ilustrację, przedstawiająca członków rodziny, uwzględniając ich 

wygląd i wiek

• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanych listów

• wyszukuje synonimy podanych wyrazów w przeczytanym liście
• zakreśla właściwe wyrażenia typowe dla listu prywatnego spośród 

podanych opcji
• pisze list, w którym przedstawia się uczniowi z wymiany
• uzupełnia luki w liście podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem (WB)
• dopasowuje podane nagłówki do odpowiednich fragmentów 

przeczytanego listu (WB)
• przekształca zdania, zamieniając wskazane wyrażenia na nieformalne 

wyrażenia (WB)
• uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania 

(WB)

Uczeń 
• ocenia przeczytane listy na 

podstawie treści zadania 
egzaminacyjnego i 
wskazówki

• porównuje przeczytane listy 
pod kątem budowy i treści 
według podanych 
wskazówek

• sprawdza poprawność 
napisanego przez siebie 
listu według podanych 
wskazówek

• tłumaczy zdania na język 
polski (WB)

Unit 1 Test
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swój temat), przekazywanie informacji i wyjaśnień
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmiany stylu tekstu
Inne: dokonywanie samooceny, współdziałanie w grupie, 
stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.1 1.5; II 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7; III 4.1 5.1 5.12 5.13; IV 7.1 7.2; 9 
10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Lekcja 10 (Get ready for Matura 1) 
Środki językowe
Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie
Słownictwo związane z opisem wyglądu
Słownictwo związane z problemami ludzi niepełnosprawnych
Wyrażenia używane w liście nieformalnym
Czas present simple
Czas present continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, 
stosowanie form grzecznościowych, wyrażanie swoich opinii i 
pytanie o opinie innych
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich poglądów i opinii
Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów, stosowanie nieformalnego stylu 
wypowiedzi, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich 
(przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na 
swój temat), przekazywanie informacji i wyjaśnień
Inne: dokonywanie samooceny, współdziałanie w grupie, 
stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.1 1.5 1.11; II 3.2; III 4.1 4.5 5.1 5.4 5.12 5.13; IV 6.2 6.3 6.4 6.8 
7.1 7.2; 9 10 12 13

Uczeń:
• dopasowuje podane czasowniki do wyrazów, tworząc wyrażenia opisujące 

czynności wykonywane w czasie wolnym i odpowiada na pytania z nimi 
związane

• dopasowuje podane zdania do odpowiednich fragmentów przeczytanego 
tekstu

• rozmawia na temat przyjęcia ślubnego na podstawie wskazówek
• rozmawia na temat problemów ludzi niepełnosprawnych na podstawie 

podanych pytań
• opisuje ilustrację, przedstawiająca osobę na wózku inwalidzkim i 

odpowiada na pytania z nią związane
• pisze list prywatny, w którym opisuje zmianę szkoły i miejsca 

zamieszkania oraz nowo poznaną osobę według podanych wskazówek
• zakreśla wyraz niepasujący do pozostałych (WB)
• uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania 

(WB)
• dopisuje podane przedrostki do przymiotników w zdaniach (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 
w czasie present simple i continuous (WB)

• zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji zgodnie z 
kontekstem (WB)

Uczeń 
• wskazuje właściwe pytania 

na podstawie przeczytanej 
wskazówki egzaminacyjnej i 
treści zadania

• podaje właściwą liczbę 
elementów, które mają być 
uwzględnione w liście na 
podstawie przeczytanej 
treści zadania 
egzaminacyjnego

• dokonuje samooceny 
swoich postępów, 
zaznaczając właściwe dla 
siebie opcje (WB)

Unit 1 Test
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Lekcja 11
Progress Test Unit 1.

UNIT 2 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 12 (2A)
Środki językowe
Nazwy uczuć i odczuć
Konstrukcja przymiotnik + przyimek + rzeczownik/zaimek
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
poglądów, opinii i uczuć, opowiadanie o wydarzeniach życia 
codziennego i komentowanie ich, relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości
Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście
Pisanie: wyrażanie uczuć
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie emocji
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.1; II 2.1 2.3; III 4.1 4.2 4.5 5.5; IV 6.4 6.9; 9 10 12 13

Uczeń:
• opisuje uczucia osób pokazanych na ilustracjach i odpowiada na pytania z 

nimi związane
• zakreśla właściwe przymiotniki spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanych fragmentów
• dopasowuje podane przymiotniki do odpowiednich rubryk w tabeli

• uzupełnia luki w pytaniach właściwymi przyimkami i odpowiada na nie na 
podstawie wysłuchanych wypowiedzi

• tworzy notatki na temat podanych nazw uczuć i okresu, kiedy czuł/czuła 
się w ten sposób

• pyta i odpowiada na pytania o uczucia kolegi/koleżanki z przeszłości na 
podstawie wcześniej przygotowanych notatek

• dopasowuje podane wypowiedzi osób pokazanych na ilustracjach do 
opisanych sytuacji (WB)

• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu 
(WB)

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami rzeczowników, 
utworzonych na podstawie podanych czasowników (WB)

Uczeń:
• opisuje swoje uczucia w 

podanych sytuacjach (WB)

Unit 2 Test

Lekcja 13 (2B)
Środki językowe
Czas past simple
Czas past continuous
Czas past perfect
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Mówienie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie 
swoich doświadczeń
Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie 
swoich doświadczeń
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 

Uczeń:
• odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu
• uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami w odpowiedniej formie 

czasów przeszłych i sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem

• uzupełnia luki w pytaniach dotyczących przeczytanego tekstu 
odpowiednimi formami podanych czasowników w czasach przeszłych

• pyta i odpowiada na uzupełnione wcześniej pytania na podstawie 
przeczytanego tekstu

• opisuje pamiętne zdarzenie koledze/koleżance
• zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji zgodnie z 

kontekstem (WB)
• przekształca zdania twierdzące na przeczenia i odwrotnie (WB)

Uczeń:
• wyszukuje przykłady użycia 

czasów przeszłych w 
tekście i nazywa te czasy

• uzupełnia luki w regule 
gramatycznej i wyszukuje 
przykłady opisanych w niej 
czasów w przeczytanym 
tekście

• rozmawia na temat różnic w 
znaczeni podanych zdań

• poprawia błędy w podanych 
zdaniach (WB)

• tworzy pisemny opis 
wydarzenia, w którym 
zgubił/zgubiła lub 
znalazł/znalazła coś (WB)

Unit 2 Test
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językiem
I 1.1; II 2.3 3.3; III 4.4 4.9 5.4 5.9; IV 6.4; 9 10 12 13

Lekcja 14 (2C)
Środki językowe
Słownictwo związane z wojną
Czasy przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie miejsc, przedmiotów, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie faktów z 
przeszłości, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności i przedmiotów, 
przedstawianie faktów z przeszłości, relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym 
również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.14 1.15; II 2.3 3.3; III 4.1 4.3 4.4 4.5 5.1 5.3 5.4; 9 10 11 12 13

Uczeń:

• opisuje ilustrację, przedstawiającą Grób Nieznanego Żołnierza i 
wypowiada się na temat jego znaczenia

• dopasowuje podane wyrazy do ich definicji
• uzupełnia luki w tabeli faktów odpowiednimi liczbami na podstawie 

wysłuchanego tekstu
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanego tekstu
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem 

(WB)
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu 

(WB)
• odpowiada na pytanie na podstawie wsłuchanego tekstu (WB)

Uczeń:
• odpowiada na pytania 

związane z historią na 
podstawie podanych dat

• przygotowuje projekt na 
temat ważnego wydarzenia 
historycznego w Polsce na 
podstawie podanych 
wskazówek

• pisze zdania na temat 
wydarzeń z przeszłości, 
opisanych przez swojego 
krewnego (WB)

Unit 2Test

Lekcja 15 (2D)
Środki językowe
Nazwy uczuć
Used to
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń, relacjonowanie 
wydarzeń z przeszłości, przedstawianie faktów z przeszłości i 
teraźniejszości
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym 
również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.1; II 2.3 3.3; III 4.3 4.4 4.9 5.1; IV 6.4; 9 10 11 12 13

Uczeń:
• uzupełnia lukę w zdaniu wybranym spośród opcji przymiotnikiem na 

podstawie przeczytanego i wysłuchanego dialogu

• powtarza podane zdania za nagraniem i odpowiada na pytania o wymowę 
used to na ich podstawie

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią formą used to oraz podanych 
czasowników

• tworzy notatki na temat zmian, które zaszły we własnym życiu, 
dotyczących wskazanych obszarów

• pyta i odpowiada na pytania o dzieciństwo na podstawie własnych notatek 
i wskazówek

• przekształca podane zdania w czasie past simple za pomocą used to 
(WB)

• uzupełnia luki w tekście poprawnymi formami czasowników, wybranymi 
spośród podanych opcji (WB)

Uczeń:

• wyszukuje w dialogu 
przykłady użycia used to i 
odpowiada na pytanie o 
jego formę

• uzupełnia luki w zdaniach 
odpowiednimi formami used 
to i dopasowuje zdania do 
właściwych reguł 
gramatycznych

• poprawia bledy w podanych 
zdaniach (WB)

• pisze zadnia na temat tego, 
jak wyglądało jego/jej 
miasto 50 lat temu na 
podstawie wyszukanych 
przez siebie informacji (WB)

Unit 2 Test
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Lekcja 16 (2E)
Środki językowe
Słownictwo związane z pamięcią i zapominaniem
Czas present simple
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu, rozpoznawanie związków 
pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu, określanie intencji 
nadawcy/autora tekstu
Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.1 1.11; II 2.1 2.3 2.4 3.1 3.3 3.6; III 4.9; 9 10 12 13

Uczeń:

• dopasowuje podane osoby opisane w przeczytanym tekście do 
odpowiednich nazw stanu pamięci

• dopasowuje imiona osób opisanych w przeczytanym tekście do podanych 
zdań

• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu
• dopasowuje podane czasowniki do ich definicji i uzupełnia nimi zdania w 

odpowiedniej formie
• wskazuje czynności i informacje, o których zdarza mu/jej się zapomnieć 

spośród podanych opcji i opisuje skutki zapomnienia
• rozmawia na temat zapominanych przez siebie czynności i informacji, 

porównując się z kolegą/koleżanką
• uzupełnia luki w tekście piosenki podanymi wyrazami i dopasowuje je do 

odpowiednich kategorii
• wskazuje właściwe podsumowanie piosenki spośród podanych opcji
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB)

• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

• dopasowuje podane zdania do odpowiednich luk w przeczytanym tekście 
(WB)

Uczeń:
• opisuje łatwe i trudne 

jego/jej zdaniem rzeczy do 
zapamiętania (WB)

Unit 2 Test

Lekcja 17 (2F)
Środki językowe
Przymiotniki opisujące uczucia
Wyrażenia określające zainteresowanie opowiadaniem innej 
osoby
Czasy przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, relacjonowanie 
wydarzeń z przeszłości, opisywanie doświadczeń swoich i innych 
osób
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
oddzielanie faktów od opinii
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, 
stosowanie form grzecznościowych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.5; II 2.3; III 4.1 4.4 4.9; IV 6.2 6.3 6.4; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: II 2.1

Uczeń:

• opisuje ilustracje i odpowiada na pytania z nią związane na podstawie 
podanych przymiotników

• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego tekstu

• wskazuje właściwe wyrażenia spośród podanych na podstawie 
wysłuchanego tekstu

• powtarza wyrażenia za nagraniem
• uzupełnia luki w podanych wyrażeniach i odpowiada na pytanie na 

podstawie wysłuchanego tekstu
• tworzy notatki na temat prawdziwej lub wymyślonej historii związanej z 

imprezą lub innym wydarzeniem na podstawie podanych pytań
• przygotowuje rozmowę, w której opowiada swoją historie i reaguje na 

opowiadaną historię kolegi/koleżanki na podstawie własnych notatek
• pisze właściwe reakcje na opisane sytuacje na podstawie podanych 

wyrazów (WB)
• uszeregowuje podane wydarzenia w odpowiedniej kolejności na 

podstawie wysłuchanego tekstu (WB)
• zakreśla właściwe wyrażenia w zdaniach spośród podanych opcji zgodnie 

z kontekstem (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach utworzonymi na podstawie podanych 

czasowników przymiotnikami zgodnie z kontekstem (WB)

Uczeń:

• odgrywa dialog na forum

• uzupełnia luki w dialogu 
wyrażeniami i informacjami 
zgodnie z własnymi 
pomysłami (WB)

Unit 2Test
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Lekcja 18 (2G)
Środki językowe
Czasy przeszłe
Określania czasu dla przeszłości
Czasowniki frazalne
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście, rozpoznawanie związków 
pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu
Pisanie: stosowanie zasady konstruowania tekstów, stosowanie 
nieformalnego stylu wypowiedzi, relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny
I 1.5 1.11; II 3.1 3.3 3.6; III 5.4 5.9 5.12 5.13; 9 12 13

Uczeń:
• wskazuje właściwe podsumowanie przeczytanego tekstu spośród 

podanych opcji
• wyszukuje wskazane określenia czasu w przeczytanym tekście
• uzupełnia luki w podanych czasownikach frazalnych, wyszukując je w 

tekście i dopasowuje je do ich definicji
• tworzy pisemny plan opowiadania na temat prawdziwego lub 

wymyślonego wydarzenia według podanych wskażówek
• pisze opowiadanie na podstawie własnych notatek i sprawdza jego 

poprawność według wskazówek

• uszeregowuje przeczytane fragmenty tekstu w odpowiedniej kolejności 
(WB)

• uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi wyrażeniami z przeczytanego tekstu 
(WB)

• zakreśla właściwe określenia czasu w tekście spośród podanych opcji 
(WB)

• uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami w odpowiedniej formie 
zgodnie z kontekstem (WB)

• pisze opowiadanie o wypadku, który doświadczył lub którego był 
świadkiem na podstawie podanych wskazówek (WB)

Uczeń:
• zaznacza podział akapitów 

w przeczytanym tekście

Unit 2 Test

Lekcja 19
Środki językowe
Przymiotniki opisujące ubrania
Przymiotniki opisujące uczucia
Wyrażenia określające zainteresowanie opowiadaniem innej 
osoby
Czas present simple
Czas present continuous
Konstrukcja czasownik+ bezokolicznik/ -ing
Czasy przeszłe
Used to
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Pisanie: stosowanie zasady konstruowania tekstów, stosowanie 
nieformalnego stylu wypowiedzi, opisywanie miejsc, 
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich 
doświadczeń
Mówienie: wyrażanie swoich opinii i poglądów, relacjonowanie 
wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń
Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji i wyjaśnień

Uczeń:
• zakreśla właściwe przymiotniki w zdaniach spośród podanych opcji 

• uzupełnia luki w pocztówce odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasie present simple i continuous zgodnie z kontekstem

• uzupełnia luki w zdaniach czasownikami z końcówką –ing lub w formie 
bezokolicznika zgodnie z kontekstem 

• uzupełnia luki w zdaniach podanymi przyimkami i czasownikiem look

• wskazuje właściwe przymiotniki opisujące uczucia na podstawie zdań 
spośród podanych opcji

• dopasowuje połówki zdań do siebie
• zakreśla właściwe formy czasowników w czasach przeszłych w zdaniach 

spośród podanych opcji
• uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem
• rozmawia na temat bycia współmieszkańcem, wyrażając swoje opinie
• wskazuje właściwe zakończenie przeczytanego listu spośród podanych 

opcji i uzasadnia swój wybór

• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego listu

• odgrywa dialog, w którym opowiada historię opisaną w przeczytanym 
liście i reaguje na opowiadana historię

• odpowiada na podane pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

Uczeń:
• dokonuje samooceny 

swoich postępów, 
zaznaczając właściwe dla 
siebie opcje (WB)

Unit 2 Test
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Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, 
stosowanie form grzecznościowych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny
I 1.1 1.2 1.5; II 2.3 3.3 3.7; III 4.4 4.5 4.9 5.1 5.4 5.9 5.12 5.13; IV 
6.2 6.3 6.4 7.2; 9 10 12 13

wysłuchanego tekstu
• pisze list na temat nowego mieszkania
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przymiotnikami zgodnie z 

kontekstem (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasowników, 

wybranymi spośród podanych opcji (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami used to zgodnie z 
kontekstem (WB)

Lekcja 20
Progress Test Unit 2.

UNIT 3 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 21 (3A)
Środki językowe
Nazwy zawodów
Słownictwo związane z wykonywaniem różnych zawodów
Wyrażenia z czasownikiem work
Czas present simple
Wyrażenie would like to
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: wysuwanie i rozważanie hipotez
Mówienie: opisywanie ludzi, czynności, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów
Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.4; II 2.2 2.3 3.3; III 4.1 4.5; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.5

Uczeń:
• uzupełnia luki w tabeli wyrazami wyszukanymi w przeczytanych 

ogłoszeniach o pracę
• dopasowuje wysłuchane ogłoszenia do podanych zdań
• nazywa i opisuje zawody osób pokazanych na ilustracjach oraz 

wypowiada się na ich temat
• wypowiada się na temat zawodu, który chciałby/chciałaby wykonywać 

uzasadniając swoje zdanie
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami i wyrażeniami zgodnie z 

kontekstem (WB)
• dopasowuje polówki zdań do siebie (B)
• dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do właściwych osób pokazanych na 

ilustracjach (WB)

• przekształca podane zdania za pomocą wyrażeń z czasownikiem work 
(WB)

Uczeń:

•  tworzy listę zawodów w 
ciągu dwóch minut

Unit 3 Test

Lekcja 22 (3B)
Środki językowe
Zdania podrzędne ograniczające (Defining relative clauses)
Zaimki względne
Słownictwo związane z pracą
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Uczeń:
• odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu
• uzupełnia luki w tekście właściwymi zaimkami względnymi zgodnie z 

kontekstem
• rozmawia na temat opisanych niezwykłych stanowisk pracy, wyrażając 

opinie na ich temat oraz wypowiada się na temat zawodu swoich marzeń
• uzupełnia luki w zdaniach właściwymi zaimkami względnymi i podaje 

Uczeń:
• wyszukuje zaimki względne 

w przeczytanym tekście i 
uzupełnia nimi regułę 
gramatyczną

• odpowiada na pytanie 
gramatyczne na podstawie 

Unit 3 Test
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Mówienie: opisywanie miejsc i przedmiotów, ludzi , wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Pisanie: opisywanie miejsc i przedmiotów, ludzi
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.4; II 3.3; III 4.1 4.5 5.1; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13

nazwę przedmiotu, miejsca, osoby, które te zdania opisują
• wskazuje właściwe zdanie spośród uzupełnionych wcześniej na podstawie 

podanej reguły

• podaje definicje wskazanych osób, przedmiotów, miejsc i odgaduje te 
nazwy na podstawie definicji podanej przez kolegę/koleżankę 

• zakreśla właściwe zaimki względne w zdaniach spośród podanych opcji 
(WB)

• łączy podane zdania za pomocą właściwych zaimków (WB)

analizy zdań i podanej 
reguły

• poprawia bledy w zdaniach 
(WB)

• dopisuje końcówki zdań 
(WB)

New Matura Solutions Intermediate: plan wynikowy Oxford University Press Strona 11



Lekcja 23 (3C)
Środki językowe
Słownictwo związane ze szkoła i edukacją
Zwroty służące wyrażaniu opinii
Czas present simple
Czas present continuous
Be going to
Will
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opisywanie intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość, 
przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opisywanie intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście
Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych, aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji 
(przedstawianie opinii i argumentów, odpieranie argumentów 
przeciwnych), komentowanie, zgadzanie się lub kwestionowanie 
zdania innych uczestników dyskusji
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.3 1.15; II 2.2 2.3 3.2 3.3; III 4.5 4.7 4.8 5.5 5.8; IV 6.4 6.8; 9 10 
12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3

Uczeń:
• dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do odpowiednich zdań
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem i 

sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

• wyraża swoją opinię w dyskusji na temat przeczytanych wypowiedzi, 
dotyczących edukacji i wyższego wykształcenia na podstawie podanych 
wyrażeń

• uzupełnia luki w tabeli informacyjnej właściwymi wyrazami i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem

• odpowiada na pytania na podstawie analizy informacji zawartych w tekście

• dopasowuje podane nagłówki do odpowiednich fragmentów 
przeczytanego tekstu (WB)

• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu 
(WB)

Uczeń:
• rozmawia na temat swoich 

planów i opinii związanych z 
dalszą edukacją na 
podstawie podanych pytań

• zapisuje swoją opinię na 
temat chęci wzięcia udziału 
w opisanym programie 
edukacyjnym wymiany 
studentów (WB)

Unit 3 Test

Lekcja 24 (3D)
Środki językowe
Zdania podrzędne opisujące (non-defining relative clauses)
Zaimki względne
Słownictwo związane z pracą
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu, rozpoznawanie związków 
pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu
Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi, przedmiotów i zjawisk
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
• uzupełnia luki w tekście podanymi zdaniami podrzędnymi opisującymi 

zgodnie z kontekstem
• łączy podane zdania ze sobą, tworząc zdania złożone
• dopisuje wymyślone zdania podrzędne opisujące do tekstu zgodnie z 

własnymi pomysłami
• zakreśla właściwe zaimki w tekście spośród podanych opcji (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwiskami osób pokazanych na 

ilustracjach oraz zaimkami (WB)

Uczeń:

• odpowiada na pytanie 
gramatyczne na podstawie 
przeczytanego tekstu

• zakreśla właściwe wyrazy w 
regule gramatycznej 
spośród podanych opcji

• czyta uzupełnione przez 
siebie opowiadanie na 
forum i głosuje na 
najciekawsze

• opisuje ulubionego 
piosenkarza lub zespół za 
pomocą zdań podrzędnych 

Unit 3 Test
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I 1.4; II 3.1 3.3 3.6; III 5.1; 9 10 12 13 opisujących (WB)

Lekcja 25 (3E)
Środki językowe
Nazwy zawodów
Słownictwo i wyrażenia związane z wykonywaniem pracy
Czas present simple
Zdania podrzędne opisujące (non-defining relative clauses)
Zaimki względne
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Pisanie: opisywanie ludzi, czynności
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem
I 1.4; II 3.3; III 4.5 5.1; 9 12 13

Uczeń:
• dopasowuje wybrane spośród opcji nazwy zawodów do osób pokazanych 

na ilustracjach
• odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu 

i poprawia błędy w zdaniach fałszywych
• dopasowuje wskazane wyrazy z przeczytanego tekstu do odpowiednich 

kategorii na podstawie podanej informacji
• wyszukuje nazwy zawodów w tekście o neutralnym znaczeniu

• dopasowuje podane nazwy zawodów do opisów obowiązków

• wypowiada się na temat różnych zawodów dla mężczyzn i kobiet na 
podstawie podanych pytań

• zastępuje neutralne nazwy zawodów w podanych zdaniach nazwami 
zawodów kobiet i mężczyzn (WB)

• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
przeczytanego tekstu (WB)

Uczeń:
• rozwiązuje zagadkę i 

odpowiada na pytanie jej 
dotyczące

• uszeregowuje podane 
nazwy zawodów w 
odpowiedniej kolejności i 
tworzy ich krótki opis (WB)

Unit 3 Test

Lekcja 26 (3F)
Środki językowe
Pytania rozłączne (Question tags)
Słownictwo związane z pracą
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich 
(przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na 
swój temat i pytanie o dane rozmówcy), uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, rozpoczynanie, 
prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form 

Uczeń:
• wskazuje właściwe ogłoszenie o pracę spośród przeczytanych na 

podstawie przeczytanego i wysłuchanego dialogu
• wyszukuje przykłady pytań rozłącznych w przeczytanym dialogu na 

podstawie podanej reguły gramatycznej
• wskazuje właściwy zawód spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanego tekstu
• uszeregowuje podane pytania w odpowiedniej kolejności zgodnie z 

nagraniem i odpowiada na nie
• przygotowuje pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na jeden z podanych 

stanowisk na podstawie wskazówek
• uzupełnia brakujące litery w wyrazach użytych w podanych zdaniach (WB)
• uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania 

Uczeń:

•  tłumaczy podane wyrazy na 
język polski i wskazuje te, 
które zostały wspomniane w 
przeczytanym i 
wysłuchanym dialogu

• odgrywa rozmowę 
kwalifikacyjną na podstawie 
przygotowanych wcześniej 
pytań na forum

Unit 3 Test
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grzecznościowych
Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.4; II 2.1 2.3 3.1 3.3; III 4.5 4.9; IV 6.1 6.2 6.3 6.4; 9 10 12 13

(WB)
• dopisuje pytania rozłączne do podanych zdań (WB)
• powtarza zdania za nagraniem i dopisuje do nich pytania rozłączne (WB)
• pisze dialog, będący rozmowa kwalifikacyjną na podstawie podanych 

wskazówek (WB)

Lekcja 27 (3G)
Środki językowe
Czas present simple
Czas present continuous
Czas past simple
Słownictwo związane z wykształceniem i pracą
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie intencji nadawcy/autora tekstu, rozróżnianie 
formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi
Pisanie: opisywanie swoich doświadczeń, stosowanie zasady 
konstruowania tekstów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi
Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich 
(przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na 
swój temat), uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny
I 1.4; II 3.2 3.3 3.4 3.7; III 5.9 5.12 5.13; IV 7.1 7.2; 9 12 13

Uczeń:
• wskazuje podane elementy listu

• wskazuje właściwe fragmenty przeczytanego listu, w których zawarte są 
podane informacje

• wyszukuje w liście formalne odpowiedniki podanych nieformalnych 
wyrażeń

• tworzy notatki na temat potrzebnych umiejętności na podstawie 
przeczytanego ogłoszenia o pracę

• pisze list motywacyjny na podstawie własnych notatek i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania według podanych wskazówek

• dopasowuje podane informacje do odpowiednich miejsc w liście (WB)

• uszeregowuje podane informacje w odpowiedniej kolejności na podstawie 
przeczytanego listu (WB)

• uzupełnia luki w formalnych wyrażeniach na podstawie przeczytanego 
listu (WB)

• pisze list motywacyjny na podstawie przeczytanego ogłoszenia i instrukcji i 
sprawdza poprawność wykonanego zadania według podanych 
wskazówek (WB)

Uczeń:
• odpowiada na pytania na 

temat formy i treści 
przeczytanego listu

Unit 3 Test

Lekcja 28 – (Get ready for matura 2)
Środki językowe
Wyrażenia związane z egzaminami
Nazwy uczuć
Słownictwo związane z pracą
Czas present simple
Czas present continuous
Czas past simple
Zdania podrzędne ograniczające (Defining relative clauses)
Zdania podrzędne opisujące (non-defining relative clauses)
Zaimki względne

Uczeń:
• rozmawia na temat swoich doświadczeń i uczuć związanych z 

egzaminami na podstawie podanych pytań
• dopasowuje podane wyrażenia związane z egzaminami do ich definicji
• dopasowuje właściwe osoby do zdań na podstawie wysłuchanego tekstu
• rozmawia na temat mieszkaniu w niezwykłym miejscu na podstawie 

podanych pytań

• dopasowuje podane zdania do odpowiednich kategorii zdań ogólnych i 
możliwych konsekwencji

• dopasowuje podane zdania do odpowiednich luk w przeczytanym tekście
• rozmawia na temat tego, jak zachowałby się na ewentualnej rozmowie o 

Uczeń:

• uzupełnia tabelę nazwami 
zawodów i umiejętnościami 
potrzebnymi do ich 
wykonywania zgodnie z 
własnymi pomysłami oraz 
opisuje wybrany zawód 
koledze/koleżance 

• określa, jakich czas użyje 
wykonując zadanie 
egzaminacyjne na 
podstawie przeczytanej 
wskazówki

Unit 3 Test
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Pytania rozłączne (Question tags)
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu
Mówienie: przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i 
poglądów, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, uczuć i 
poglądów, opisywanie ludzi, czynności
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i preferencji, rozpoczynanie, 
prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form 
grzecznościowych
Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie 
siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat), 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, wysuwanie i rozważanie 
hipotez
Pisanie: opisywanie czynności, opisywanie swoich doświadczeń, 
stosowanie zasady konstruowania tekstów, stosowanie 
formalnego stylu wypowiedzi
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny
I 1.2 1.3 1.4; II 2.3 3.6; III 4.1 4.5 4.7 5.1 5.9 5.12 5.13; IV 6.2 6.3 
6.4 7.1 7.2; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.5

pracę
• prowadzi rozmowę w agencji pracy, w której udziela informacji na temat 

interesującej dla siebie pracy, kwalifikacji i oczekiwanego wynagrodzenia 
według podanych wskazówek

• odpowiada na pytanie o wydarzenia świętowane przez uczniów w Polsce 
na podstawie przeczytanego zadania egzaminacyjnego i ilustracji i 
porównuje swoją odpowiedź z odpowiedzią kolegi/koleżanki

• opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane

• pisze list motywacyjny w sprawie pracy wakacyjnej według podanych 
wskażówek

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem 
na podstawie podanych pierwszych liter (WB)

• łączy podane zdania za pomocą zaimków względnych (WB)
• przekształca podane zdania, uwzględniając podane informacje (WB)
• dopisuje pytania rozłączne do podanych zdań (WB) 

• dokonuje samooceny 
swoich postępów, 
zaznaczając właściwe dla 
siebie opcje (WB)

 

Lekcja 29
Progress Test Unit 3.

UNIT 4 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 30 (4A)
Środki językowe
Nazwy części ciała
Nazwy ran i uszkodzeń ciała
Idiomy z nazwami części ciała
Przyimki miejsca
Czas present perfect
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 

Uczeń:
• dopasowuje podane nazwy części ciała do odpowiednich części ilustracji
• sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem
• uzupełnia luki w wyrażeniach określających uszkodzenia ciała podanymi 

wyrazami, pyta i odpowiada na pytania o doświadczenia z nimi związane
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi nazwami części ciała zgodnie z 

kontekstem, tworząc idiomy i wskazuje ich właściwe znaczenie spośród 
podanych opcji

• pisze krótkie dialogi z użyciem podanych idiomów

Uczeń:
• opisuje wybrane części 

ciała, określając ich 
położenie i odgaduje nazwy 
części ciała opisywane 
przez kolegę/koleżankę

• odgrywa wymyślone przez 
siebie dialogi na forum i 
głosuje na najzabawniejszy 
dialog w klasie

Unit 4 Test
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określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Mówienie: opisywanie ludzi, opisywanie swoich doświadczeń
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.1 1.11; II 2.2 2.3; III 4.1 4.9; IV 6.2 6.4; 9 10 12 13

• uzupełnia brakujące litery w nazwach części ciała i dopasowuje je do 
odpowiednich obrazków (WB)

• dopasowuje nazwy uszkodzeń części ciała, utworzonych z podanych 
przymiotników i nazw części ciała do wysłuchanych wypowiedzi (WB)

• tłumaczy podane wyrazy na 
język polski i opisuje ich 
położenie (WB)

Lekcja 31 (4B)
Środki językowe
Słownictwo związane ze sportem
Czas present perfect
Czas past simple
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Pisanie: opisywanie ludzi, opisywanie doświadczeń innych osób
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym
I 1.10; II 2.3 3.3; III 4 9 5.1 5.9; IV 6.4; 9 10 11 12 13

Uczeń:
• odpowiada na pytania na podstawie ilustracji i sprawdza trafność swoich 

odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu

• uzupełnia luki w dialogu podanymi czasownikami w odpowiedniej formie 
czasów past simple lub present perfect i sprawdza poprawność 
wykonanego zadania z nagraniem

• dopasowuje podane określenia czasu do odpowiednich kategorii na 
podstawie analizy dialogu

• rozmawia na temat tego, co robił/robiła w czasie ostatnich miesięcy na 
podstawie podanych wyrażeń i własnych pomysłów 

• zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach spośród podanych opcji 
zgodnie z kontekstem (WB)

• uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami w odpowiedniej formie 
czasów past simple lub present perfect (WB)

Uczeń:
• dopasowuje zaznaczone w 

tekście formy czasowników 
do odpowiednich nazw 
czasów i dopasowuje je do 
podanych reguł 
gramatycznych

• poprawia błędy w podanych 
zdaniach (WB)

• tworzy pisemny opis 
ulubionego sportowca na 
podstawie wyszukanych 
przez siebie informacji

Unit 4 Test

Lekcja 32 (4C)
Środki językowe
Nazwy produktów żywnościowych i ich składu chemicznego
Słownictwo związane z dietą
Czas present simple
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie przedmiotów, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii, poglądów
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych, 
aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, komentowanie, 
zgadzanie się lub kwestionowanie zdania innych uczestników 
dyskusji
Pisanie: opisywanie przedmiotów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 

Uczeń:
• opisuje jedzenie pokazane na ilustracjach i odpowiada na pytanie z nim 

związane na podstawie podanych wyrazów
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu

• wypowiada się na temat jedzenia serwowanego w szkołach na podstawie 
podanych pytań

• odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanych wypowiedzi
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami na podstawie 

wysłuchanych wypowiedzi
• uzupełnia luki w kolokacjach podanymi wyrazami i tworzy z nimi zdania

• rozmawia na temat sposobów poprawienia swojej diety i stylu życia na 
zdrowszy na podstawie podanych wskazówek

• dopasowuje podane wyrazy związane z odżywaniem do właściwych 
produktów (WB)

• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
przeczytanego tekstu (WB)

Uczeń:
• dyskutuje na temat jedzenia 

serwowanego w szkołach 
na podstawie podanych 
pytań

• relacjonuje uzgodnione 
sposoby poprawienia swojej 
diety i stylu życia na 
zdrowszy na forum i głosuje 
na najlepsze pomysły w tej 
kwestii

• opisuje wybrane tradycyjne 
polskie potrawy/jedzenie na 
podstawie wyszukanych 
przez siebie informacji (WB)

Unit 4 Test
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komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym
I 1.3 1.6 1.11; II 2.3 3.3; III 4.1 4.5 5.1; IV 6.4 6.8; 9 10 11 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3

• odpowiada na podane pytania na podstawie wysłuchanego tekstu (WB)

Lekcja 33 (4D)
Środki językowe
Czas present perfect continuous
Czas present perfect
For , since
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.12; II.3.1 3.3; 9 10 12 13

Uczeń:
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 
w czasie present perfect continuous

• wyszukuje w tekście przykłady wskazanego użycia czasu present perfect

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 
w czasach present perfect i present perfect continuous

• reaguje na podane komentarze, używając czasów present perfect i 
present perfect continuous

• uzupełnia luki w zdania for i since (WB)

• zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach spośród podanych opcji 
(WB)

Uczeń:
• uzupełnia luki w regule 

gramatycznej na podstawie 
analizy form czasowników 
zaznaczonych w 
przeczytanym tekście

• dopasowuje podane zdania 
do właściwych reguł 
gramatycznych (WB)

• układa zdania w czasach 
present perfect i present  
perfect continuous na 
podstawie podanych 
wyrazów i pisze pełne 
odpowiedzi (WB)

Unit 4 Test

Lekcja 34 (4E)
Środki językowe
Wyrażenia so that, in order to i forma bezokolicznika w zdaniach 
podrzędnych 
Homonimy
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności; wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście, rozpoznawanie 
związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu
Pisanie: opisywanie ludzi, czynności, zjawisk
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym
I 1.1 1.11; II 3.2 3.3 3.6; III 4.1 4.5 5.1; IV 6.4; 9 10 11 12 13

Uczeń:
• odpowiada na pytania związane z osobami przedstawionymi na 

ilustracjach na podstawie tytułu tekstu
• dopasowuje właściwe fragmenty przeczytanego tekstu do odpowiednich 

pytań
• dopasowuje podane zdania do odpowiednich luk w przeczytanym tekście
• odpowiada na pytania o podkreślone w tekście zdania podając inne niż 

podane wyjaśnienia
• dopasowuje wskazane wyrazy w tekście do odpowiedniej kategorii 

rzeczowników lub czasowników na podstawie przeczytanej informacji
• uzupełnia luki w parach zdań wybranymi spośród podanych opcji 

wyrazami, będącymi homonimami (WB)
• odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

Uczeń:
• uzupełnia luki w podanej 

regule wyszukanymi w 
tekście wyrażeniami

• wykonuje eksperyment 
telepatyczny według 
podanych wskazówek

• omawia wyniki 
przeprowadzonego 
eksperymentu na podstawie 
podanych wskazówek

• tworzy pisemny opis 
wybranej postaci 
superbohatera i jego 
umiejętności na podstawie 
wyszukanych przez siebie 
informacji (WB)

Unit 4 Test
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Lekcja 35 (4F)
Środki językowe
Nazwy chorób i ich symptomów
II tryb warunkowy
Should/ought to
Would
Czas past simple
Czas present perfect
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie zwrotów grzecznościowych, uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, proszenie o radę i 
udzielanie rady, spekulowanie na temat przyczyn i konsekwencji 
zdarzeń przeszłych
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.11; II 2.2 2.3 3.3 3.6; IV 6.2 6.3 6.4 6.10; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.4

Uczeń:
• uzupełnia luki w dialogu podanymi pytaniami i sprawdza poprawność 

wykonanego zadania z nagraniem
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi nazwami symptomów i wyszukuje w 

dialogu dwa z nich
• dopasowuje nazwy symptomów do wysłuchanych wypowiedzi pacjentów
• powtarza wyrażenia za nagraniem
• uzupełnia porady lekarskiej odpowiednimi wyrażeniami zgodnie z 

kontekstem
• przygotowuje dialog pomiędzy lekarzem i pacjentem na podstawie 

podanych wskazówek

• zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji (WB)

• uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania 
w dialogu i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem (WB)

• dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do odpowiednich porad lekarskich 
(WB)

• uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc dialog (WB)
• pisze dialog pomiędzy pacjentem i lekarzem (WB)

Uczeń:
• wskazuje właściwe 

wyrażenie spośród 
podanych na podstawie 
przeczytanej informacji

• odgrywa dialog u lekarza na 
forum

Unit 4Test 

Lekcja 36 (4G)
Środki językowe
Czas present simple
Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie
Nazwy sportów i aktywności fizycznych
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu
Pisanie: stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
nieformalnego stylu wypowiedzi
Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
proponowanie
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w materiałach wizualnych
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 

Uczeń:
• odpowiada na pytanie na temat przeczytanych ogłoszeń, reklamujących 

różne formy aktywności zgodnie z własna opinią

• dopasowuje podane zdania do odpowiednich ogłoszeń

• rozmawia na temat wpływu pokazanych na ilustracji aktywności na umysł i 
ciało

• tworzy notatki na temat wybranej spośród opcji ilustracji pod kątem 
szczegółów prowadzenia regularnych zajęć

• pisze ogłoszenie na temat prowadzenia zajęć na podstawie 
przygotowanych wcześniej notatek i sprawdza poprawność wykonanego 
zadania zgodnie ze wskazówkami

• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego ogłoszenia (WB)
• uzupełnia luki w ogłoszeniu podanymi zdaniami zgodnie z kontekstem 

(WB)
• dopasowuje polówki zdań do siebie (WB)
• odpowiada na pytania odnoszące się do zajęć, w których uczestniczy, 

tworząc w ten sposób notatki (WB)
 

Uczeń:
• odpowiada na pytania na 

temat przeczytanych 
ogłoszeń i ich formy na 
podstawie przeczytanej 
informacji

Unit 4 Test
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pracy nad językiem, dokonywanie samooceny
I 1.5 1.10; II 3.3 3.6; III 4.5 5.12 5.13; IV 7.2 7.4; V 8.1; 9 12 13

Lekcja 37
Środki językowe
Nazwy czynności i obowiązków wykonywanych w pracy
Przymiotniki określające cechy osobowe
Nazwy części ciała
Nazwy chorób i ich symptomów
Zdania podrzędne ograniczające (Defining clauses)
Zdania podrzędne opisowe (Non-defining clauses)
Zaimki względne
Czas past simple
Czas present perfect
Czas present perfect continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, wyrażanie swoich 
opinii, poglądów, opisywanie swoich planów, marzeń na 
przyszłość, opisywanie doświadczeń swoich i innych osób
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Pisanie: opisywanie swoich doświadczeń stosowanie zasad 
konstruowania tekstów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi
Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich 
(przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na 
swój temat), przekazywanie informacji i wyjaśnień
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny
I 1.1 1.4 1.6 1.11; II 2.3 3.3; III 4.1 4.8 4.9 5.9 5.12 5.13; IV 7.1 
7.2; 9 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Uczeń:

•  dopasowuj podane czasowniki do innych wyrazów, tworząc nazwy 
czynności i obowiązków wykonywanych w pracy

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi zaimkami względnymi i podanymi 
zdaniami podrzędnymi

• łączy podane zdania za pomocą odpowiednich zaimków 
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi przymiotnikami określającymi cechy 

osobowe zgodnie z kontekstem
• dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich części ciała

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 
w czasach past simple i present perfect

• uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi formami podanych czasowników w 
czasach present perfect simple i present perfect continuous

• uzupełnia pytania podanymi nazwami symptomów chorób
• wypowiada się na temat pracy niepełno etatowej, która chciałby 

wykonywać, aby zarobić dodatkowe pieniądze
• opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane
• wskazuje najciekawszą jej/jego zdaniem ofertę pracy spośród 

przeczytanych ogłoszeń
• dopasowuje podane zdania do przeczytanych ofert pracy

• odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu

• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu
• pisze list motywacyjny w sprawie wybranej oferty pracy spośród 

przeczytanych na podstawie podanych wskazówek
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi nazwami części ciała zgodnie z 

kontekstem (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami związanymi z 

odżywianiem zgodnie z kontekstem (WB)

• przekształca podane zdania za pomocą czasu present perfect (WB)

Uczeń:
• dokonuje samooceny 

swoich postępów, 
zaznaczając właściwe dla 
siebie opcje (WB)

Unit 4 Test
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UNIT 5 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 39 (5A)
Środki językowe
Słownictwo związane z komputerami i telefonami
Zerowy tryb warunkowy
Przedrostki przed rzeczownikami
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii, preferencji i pytanie 
o opinie i preferencje innych, uzyskiwanie i udzielanie informacji i 
wyjaśnień
Mówienie: opisywanie przedmiotów, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, wyjaśnianie sposobu obsługi prostych 
urządzeń
Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
 1.12; II 2.2 2.3; III 4.1 4.5 4.11; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 

Uczeń:

• rozmawia na temat częstotliwości i celowości korzystania przez siebie z 
komputera

• uzupełnia luki w kwizie komputerowym podanymi wyrazami zgodnie z 
kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

• uzupełnia luki w opisie komputera odpowiednimi liczbami na podstawie 
wysłuchanego tekstu

• powtarza wskazane wyrazy z tekstu za nagraniem
• dopasowuje podane połówki zdań opisujących różne aplikacje telefonu do 

siebie i wskazuje najbardziej jej/jego zdaniem użyteczną
• dopasowuje podane wyrazy do siebie, tworząc kolokacje związane z 

komputerami (WB)
• dopasowuje podane zdania do właściwych osób na podstawie 

wysłuchanych wypowiedzi (WB)
• dopasowuje podane przedrostki do rzeczowników i uzupełnia nimi luki w 

zdaniach (WB)

Uczeń:
• rozwiązuje kwiz 

komputerowy i porównuje 
swoje odpowiedzi z 
odpowiedziami 
kolegi/koleżanki

• wymyśla nową aplikację dla 
telefonu według podanych 
wskazówek

• opisuje wymyśloną przez 
siebie aplikację na forum i 
głosuje na najlepszą 
aplikację w klasie

Unit 5 Test

Lekcja 40 (5B)
Środki językowe
Pierwszy tryb warunkowy
Czasowniki may, might, could, will/won’t 
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i udzielanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych, 
aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, komentowanie, 
zgadzanie się lub kwestionowanie zdania innych uczestników 
dyskusji, spekulowanie na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń 
przyszłych
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
wyrażanie przypuszczenia, pewności i wątpliwości dotyczące 
zdarzeń z przyszłości
Pisanie: wyrażanie przypuszczenia, pewności i wątpliwości 
dotyczące zdarzeń z przyszłości
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.12; II 3.3; III 4.5 4.10 5.10; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13

Uczeń:
• wypowiada się na temat przewidywanej przyszłości opisanej w 

przeczytanym tekście
• wyszukuje w tekście przykłady wskazanych czasowników na podstawie 

przeczytanej informacji gramatycznej
• pisze zdania na temat prawdopodobieństwa wystąpienia podanych 

wydarzeń w przyszłości

• wyszukuje przykłady pierwszego trybu warunkowego w przeczytanym 
tekście na podstawie podanej reguły gramatycznej

• dopasowuje połówki zdań przewidujących przyszłość do siebie i uzupełnia 
luki podanymi czasownikami w odpowiedniej formie

• wyraża swoją opinie na temat podanych przewidywań przyszłości i 
uzasadnia swoje zdanie

• dopisuje końcówki podanych zdań odnoszących się do przewidywanej 
przyszłości i wyraża swoja opinie na temat zdań kolegów i koleżanek

• pisze zdania na podstawie podanych informacji i wyrazów, odnoszące się 
do przewidywanej przyszłości (WB)

Uczeń:
• poprawia bledy w podanych 

zdaniach (WB)
• uzupełnia końcówki zdań 

dotyczących przyszłości 
własnymi pomysłami (WB)

Unit 5 Test
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Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3 6.4

Lekcja 41 (5C)
Środki językowe
Pierwszy tryb warunkowy
Czas present simple
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opisywanie przedmiotów, zjawisk
Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i udzielanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych, 
aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, komentowanie, 
zgadzanie się lub kwestionowanie zdania innych uczestników 
dyskusji, spekulowanie na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń 
przyszłych, wysuwanie i rozważanie hipotez
Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów, czynności i 
zjawisk, przedstawianie faktów z teraźniejszości, stosowanie 
zasad konstruowania tekstów
Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich 
(przedstawianie siebie i innych osób, udzielanie podstawowych 
informacji na swój temat), przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.12; II 2.1 2.3 3.3; III 4.1 4.5 5.1 5.3 5.12 5.13; IV 6.4 6.8; 9 10 
11 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3 6.4 6.5

Uczeń:
• rozmawia na temat kapsuły czasu pokazanej na ilustracji na podstawie 

podanych pytań
• dopasowuje podane rzeczowniki do siebie, tworząc rzeczowniki złożone i 

sprawdza ich znaczenie w słowniku
• powtarza utworzone rzeczowniki złożone za nagraniem i sprawdza w ten 

sposób poprawność wykonanego zadania
• rozmawia na temat przedmiotów umieszczonych w kapsule pod kątem 

bycia interesującym znaleziskiem w przyszłości
• odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego tekstu
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanego tekstu
• pisze wiadomość, która ma zostać umieszczona w kapsule czasu według 

podanych wskazówek
• uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB)
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu (WB)
• dopasowuje właściwe osoby do zdań na podstawie wysłuchanego tekstu 

(WB)

Uczeń:
• uzgadnia, jakie przedmioty 

spośród podanych kategorii 
umieścić w kapsule czasu

• prezentuje swój pomysł na 
kapsułę czasu i głosuje na 
najlepszy projekt w klasie

• wyszukuje informacje na 
temat wybranej kapsuły 
czasu w Internecie i 
odpowiada na pytania z nią 
związane (WB)

Unit 5 Test 

Lekcja 42 (5D)
Środki językowe
Czasy future perfect i future continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów,
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych, 
spekulowanie na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń 
przyszłych, wysuwanie i rozważanie hipotez
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• wskazuje najbardziej interesująca pracę przyszłości spośród opisanych w 

przeczytanym tekście i uzasadnia swój wybór

• uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych czasowników w 
czasach future perfect i future continuous zgodnie z kontekstem

• zaznacza odpowiednie rubryki w tabeli zgodnie z własna opinią
• pyta i odpowiada na pytania dotyczące ewentualnych przyszłych 

wydarzeń umieszczonych w tabeli
• przewiduje przyszłość wskazanych elementów życia i rozmawia na ten 

temat
• zakreśla właściwe formy czasowniki w zdaniach spośród podanych opcji 

(WB)

Uczeń:

• wyszukuje w tekście 
przykłady czasowników w 
formie czasów future 
perfect i future continuous 
oraz uzupełnia luki w regule 
gramatycznej na podstawie 
ich analizy

• przedstawia uzgodnione 
pomysły, dotyczące 
przewidywanej przyszłości 
na forum i głosuje na 
najciekawsze 
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I 1.12; II 3.3; III 4.5; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.4 6.5

• poprawia błędy w tekście 
(WB)

• pisze zdania, opisujące 
jej/jego życie i sytuację we 
wskazanych datach w 
przyszłości (WB)

Lekcja 43 (5E)
Środki językowe
Czasy future perfect i future continuous
Pierwszy tryb warunkowy
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, określanie 
kontekstu wypowiedzi, rozpoznawanie związków pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, przedmiotów i 
zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i udzielanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych, 
aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, komentowanie, 
zgadzanie się lub kwestionowanie zdania innych uczestników 
dyskusji, spekulowanie na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń 
przyszłych, wysuwanie i rozważanie hipotez
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.11 1.12 1.13; II 3.2 3.3 3.5 3.6; III 4.1 4.5; IV 6.4 6.8; 9 10 11 
12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3 6.4 6.5

Uczeń:
• opisuje ilustracje przedstawiające wizje przyszłości, wskazuje najbardziej 

prawdopodobną z nich i uzasadnia swój wybór
• odpowiada na pytania o swoją opinię na temat przeczytanych tekstów

• dopasowuje podane zdania do odpowiednich fragmentów przeczytanego 
tekstu

• dopasowuje podane czasowniki do rzeczowników, tworząc właściwe 
wyrażenia

• uzupełnia luki w zdaniach utworzonymi wcześniej wyrażeniami zgodnie z 
kontekstem 

• dopasowuje połówki zdań do siebie (WB)
• wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na podstawie 

przeczytanego tekstu (WB)
• dopasowuje podane zdania do odpowiednich luk w przeczytanym tekście 

(WB)

Uczeń:
• przygotowuje trzy przykłady 

przewidywanej przyszłości 
za 50 lat na podstawie 
podanych wyrazów i 
wyrażeń

• przedstawia swoje pomysły 
na forum, zgadza się lub nie 
z pomysłami innych osób

• uzupełnia brakujące 
informacje w tekście na 
temat wybranej 
futurystycznej książki lub 
filmu (WB)

Unit 5 Test

Lekcja 44 (5F)
Środki językowe
Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie
Will, going to, may
Czas present continuous
Czas future continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Uczeń:
• zaznacza właściwe spośród podanych nazw czynności na podstawie 

wysłuchanego i przeczytanego dialogu
• wyszukuje w dialogu przykłada wskazanych form czasowników na 

podstawie przeczytanej reguły gramatycznej
• wymienia wskazane wyrazy i wyrażenia w dialogu na inne i czyta dialog z 

podziałem na role
• odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanych dialogów

Uczeń:
• prowadzi dialog w którym 

wyraża propozycje i 
sugestie dotyczące 
wspólnego spędzenia czasu 
oraz reaguje na nie

• odgrywa przygotowany 
dialog na forum
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Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie intencji nadawcy/autora tekstu
Mówienie: opisywanie intencji i planów na przyszłość
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, prowadzenie 
prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego, 
proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.5; II 2.3 2.4 3.3; IV 6.2 6.3 6.5 6.6; 9 10 12 13

• dopasowuje podane wyrażenia do odpowiednich kategorii
• przygotowuje dialog, w którym pyta o plany drugiej osoby, opisuje swoje 

plany, proponuje wspólne spędzenie czasu oraz przyjmuje propozycję i 
/lub odmawia na podstawie podanych wskazówek

• uzupełnia reakcje na podane zdania wskazanymi wyrazami zgodnie z 
kontekstem (WB)

• przekształca podane zdania używając wskazanych wyrazów (WB)
• zakreśla właściwe formy czasowników w dialogu spośród podanych opcji 

(WB)
• sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i uzupełnia 

brakujące informacje na podstawie wysłuchanego nagrania (WB)
• pisze dialog na temat planów weekendowych na podstawie informacji 

zawartych w tabeli (WB)

Lekcja 45 (5G)
Środki językowe
Czas present continuous
Czas future continuous
Czas future simple
Zdania czasowe (future time clauses)
Spójniki
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: określanie intencji autora/nadawcy tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście, rozróżnianie formalnego i 
nieformalnego stylu wypowiedzi
Pisanie: opisywanie swoich planów i intencji na przyszłość, 
stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
nieformalnego stylu wypowiedzi
Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich 
(przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na 
swój temat), przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie 
emocji
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmiany stylu i formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny
I 1.5; II 3.3 3.4 3.7; III 5.8 5.12 5.13; IV 7.1 7.2 7.7; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Uczeń:
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego e-maila
• wyszukuje formalne zdania w przeczytanym liście i przekształca je na 

nieformalne
• wyszukuje wskazane wyrazy w tekście ma podstawie przeczytanej 

informacji
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 

lub bezokolicznikami zgodnie z kontekstem
• zakreśla właściwe spójniki w zdaniach spośród podanych opcji 
• wyszukuje właściwe informacje w liście na podstawie analizy treści 

zadania egzaminacyjnego
• tworzy notatki na podstawie treści zadania egzaminacyjnego
• pisze list e-mail do znajomego, który zamierza złożyć wizytę na podstawie 

podanych wskazówek i sprawdza poprawność napisanego przez siebie 
listu według podanych wytycznych

• uzupełnia luki w tabeli nieformalnymi wyrażeniami na podstawie 
przeczytanego e-maila (WB)

Uczeń:
• wyszukuje wskazane 

informacje w tekście i 
nazywa struktury 
gramatyczne użyte do 
wyrażenia planów

Unit 5 Test

Lekcja 46 (Get ready for matura 3)
Środki językowe
Nazwy wynalazków
Słownictwo związane z gotowaniem i jedzeniem
Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie

Uczeń:
• dopasowuje podane wyrazy do ich definicji na podstawie przeczytanej 

wskazówki i treści zadania egzaminacyjnego
• dopasowuje podane zdania do wysłuchanych nagrań
• rozmawia na temat gotowania i swoich preferencji z tym związanych na 

Uczeń:
• tworzy listę pięciu 

najważniejszych 
wynalazków ostatnich 
czasów i uzasadnia swój 
wybór
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Słownictwo związane z komputerami i technologia informacyjną
Słownictwo związane ze zdrowiem i medycyną
Czas future continuous
Czas future perfect
Pierwszy tryb warunkowy
Will
Be going to
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opisywanie ludzi, miejsc i czynności
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych, 
rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie 
form grzecznościowych, proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji i sugestii
Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny
I 1.5 1.6 1.11 1.12; II 2.2 3.3; III 4.1 4.5; IV 6.2 6.3 6.4 6.6 6.8; 9 
10 12 13

podstawie podanych pytań
• dopasowuje podane czasowniki związane z gotowaniem do ich definicji
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu
• wybiera restaurację, w której chciałby/chciałaby zjeść kolację z 

przyjaciółmi spośród podanych opcji i uzasadnia swój wybór
• dyskutuje na temat możliwych reakcji na podane zdania na podstawie 

przeczytanej wskazówki maturalnej i analizy treści zadania 
egzaminacyjnego

• prowadzi rozmowę, w której uzgadnia szczegóły organizacji wieczornego 
wyjścia w ramach podziękowań za gościnę według podanych wskazówek

• wypowiada się na temat spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu 
na podstawie podanych pytań

• uzupełnia luki w opisie parku podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem i 
dopasowuje opis do właściwej ilustracji

• wybiera jeden spośród pokazanych na ilustracjach parków, w którym 
chciałby spędzić czas z przyjaciółmi, uzasadnia swój wybór i odpowiada 
na podane pytania związane z tematem spędzania wolnego czasu

• dopasowuje podane wyrazy związane z komputerami do ich definicji (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami związanymi ze zdrowiem i 

medycyna zgodnie z kontekstem (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami w odpowiedniej formie 
czasów future continuous i future perfect (WB)

• zakreśla poprawne formy czasowników w zdaniach spośród podanych 
opcji (WB)

• przekształca podane zdania na podstawie podanych wyrazów (WB)

• dokonuje samooceny 
swoich postępów, 
zaznaczając właściwe dla 
siebie opcje (WB)

Lekcja 47
Progress Test Unit 5.

UNIT 6

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 48 (6A)
Środki językowe
Nazwy mebli i elementów wyposażenia wnętrz
Nazwy materiałów
Czas present simple
Czas present continuous
Przyimki miejsca
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie miejsc, przedmiotów, relacjonowanie 

Uczeń:
• wyszukuje podane meble i elementy wyposażenia wnętrz na ilustracji

• dopasowuje podane nazwy mebli do nazw materiałów, z których są 
wykonane i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

• dopasowuje podane rzeczowniki do siebie, tworząc właściwe rzeczowniki 
złożone na podstawie przeczytanej reguły

• dopasowuje utworzone rzeczowniki do właściwej kategorii
• odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu i porównuje 

wysłuchaną relację ze swoimi pomysłami, dotyczącymi włamania
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami materiałów na 

Uczeń:
• opisuje, co mogło się 

wydarzyć podczas 
włamania na podstawie 
analizy ilustracji 
przedstawiającej pokój

• wymyśla dalszy ciąg 
wysłuchanej historii i 
przedstawia swój pomysł na 
forum

• wyszukuje w słowniku 
rzeczowniki złożone z 
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wydarzeń z przeszłości
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie informacji zawartych w 
tekstach obcojęzycznych i materiałach wizualnych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.2; II 2.3; III 4.1 4.4; V 8.1; 9 10 12 13

podstawie kontekstu i podanych pierwszych liter (WB)
• uzupełnia luki w tekście odpowiednimi rzeczownikami złożonymi na 

podstawie wysłuchanego nagrania (WB)

podanym rzeczownikiem i 
układa z nimi zdania (WB)

Lekcja 49 (6B)
Środki językowe
Mowa zależna (Reported speech) i niezależna (Direct speech) 
Czasowniki say i tell
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie doświadczeń swoich i innych osób, 
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.5; II 3.3; III 4.4 4.9; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Uczeń:
• wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na podstawie 

przeczytanego tekstu
• dopasowuje podane zdania do odpowiednich fragmentów w przeczytanym 

tekście o podobnym znaczeniu
• uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi nazwami czasów na podstawie 

przykładów zdań 
• wyszukuje zmienione w mowie zależnej zaimki w przeczytanym tekście na 

podstawie podanych informacji
• dopasowuje podane określenia czasu w mowie zależnej i niezależnej do 

siebie na podstawie przeczytanej informacji
• uzupełnia luki w zdaniach mowy zależnej na podstawie podanych zdań w 

mowie niezależnej

• wyszukuje czasowniki say i tell w przeczytanym tekście

• uzupełnia luki w zdaniach czasownikami say i tell w odpowiedniej formie 
na podstawie podanej wskazówki gramatycznej

• zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach spośród podanych opcji 
(WB)

• uzupełnia luki w dialogu czasownikami say i tell i przekształca dialog na 
mowę zależną (WB)

• przekształca podane zdania na mowę zależną (WB)
• przekształca przeczytany tekst na mowę niezależną (WB)

Uczeń:
• opowiada o wybranej 

sytuacji opowiedzianej 
przez osobę trzecią, w która 
nie wierzy

• relacjonuje swoją ostatnią 
rozmowę telefoniczną (WB)

Unit 6 Test

Lekcja 50 (6C)
Środki językowe
Słownictwo związane z książkami kryminalnymi
Przyimki
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii i poglądów 
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście
Pisanie: opisywanie ludzi
Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 

Uczeń:
• odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego fragmentu 

opowiadania kryminalnego zgodnie z własnymi pomysłami
• sprawdza poprawność swoich przewidywań na podstawie wysłuchanego 

tekstu
• zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na 

podstawie wysłuchanego tekstu
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przyimkami na podstawie 

przeczytanego tekstu
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu i własnych 

opinii
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu 

Uczeń:
• wypowiada się na temat 

powieści kryminalnych i 
tego, czego można 
oczekiwać od tego typu 
książek

• zapisuje odpowiedzi na 
podane pytania dotyczące 
Sherlocka Holmesa na 
podstawie wyszukanych 
przez siebie informacji (WB)
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komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.9 1.15; II 2.2 2.3 3.1 3.3; III 4.5 5.1; 9 10 11 12 13

(WB)
• dopasowuje podane zdania do wysłuchanych wypowiedzi (WB)
•

Lekcja 51 (6D)
Środki językowe
Mowa zależna (Reported speech) i niezależna (Direct speech) w 
pytaniach
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów i czynności, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.4; II 2.3; III 4.1 4.5; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Uczeń:
• opisuje ilustrację przedstawiająca spotkanie człowieka z przybyszami z 

kosmosu i wypowiada się na ten temat
• uzupełnia luki w pytaniach podanymi wyrazami na podstawie 

wysłuchanego tekstu
•  zapisuje wskazane pytania z wysłuchanego tekstu
• przekształca podane pytania na mowę zależną
• uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami czasowników w mowie 

zależnej na podstawie przeczytanego dialogu
• zapisuje pytania na dowolny temat z użyciem podanych czasowników w 

różnej formie
• uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania 

w mowie zależnej (WB)
• uzupełnia luki w pytaniach w mowie zależnej odpowiednimi zaimkami 

(WB)
• pisze pytania na podstawie przeczytanego opisu sytuacji (WB)
• zapisuje pytania na rozmowie kwalifikacyjnej w sprawie pracy usłyszane w 

nagraniu (WB)
• uzupełnia luki w tekście będą cym relacją usłyszanej rozmowy (WB) 

Uczeń:
• zakreśla właściwe wyrazy w 

zdaniach w regule 
gramatycznej spośród 
podanych opcji na 
podstawie analizy 
zapisanych przez siebie i 
podanych zdań

• gra w grę, w której pyta i 
odpowiada na pytania i 
przekształca usłyszane 
dialogi kolegów i koleżanek 
z drużyny przeciwnej na 
mowę zależną

• zapisuje pytani i odpowiedzi 
w mowie zależnej, które 
zadał/zadała dziś komuś 
(WB)
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Lekcja 52 (6E)
Środki językowe
Czasowniki frazalne
Czas past simple
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w materiałach wizualnych 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.9; II 3.2 3.3; III 4.1 5.1; V 8.1; 9 10 12 13

Uczeń:
• dopasowuje podane nagłówki do odpowiednich fragmentów 

przeczytanego tekstu
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

przeczytanego tekstu
• dopasowuje wskazane w przeczytanym tekście czasowniki frazalne do ich 

definicji
• wypowiada się na temat wskazanych wydarzeń z przeczytanego tekstu 

zgodnie z własną opinią
• wypowiada się na temat utrzymywania w tajemnicy swojej prawdziwej 

tożsamości na podstawie pokazanych na plakatach filmów i swoich opinii
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami frazalnymi w czasie 

przeszłym (WB) 

Uczeń:
• wypowiada się na temat 

słynnych tajemniczych 
historii w Polsce

• wyraża swoją opinie na 
temat prawdziwości 
opisanej historii i głosuje w 
tej kwestii

• pisze tekst, w którym 
wyraża swoją opinie na 
temat istnienia opisanych w 
przeczytanym tekście 
stworzeń (WB)
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Lekcja 53 (6F)
Środki językowe
Could have, might have, must have, can’t have + czasownik w 
formie past participle
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: spekulowanie na temat przyczyn i 
konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych, wysuwanie i 
rozważanie hipotez, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, 
stosowanie form grzecznościowych, wyrażanie swoich opinii i 
pytanie o opinie innych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.9; II 2.3; III 4.5; IV 6.2 6.3 6.4 6.8; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.4 6.5

Uczeń:
• rozmawia na temat możliwych przyczyn i konsekwencji opisanych w 

przeczytanym tekście wydarzeń
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego i wysłuchanego 

dialogu i porównuje swoje hipotezy z pomysłami uwzględnionymi w tej 
rozmowie

• dopasowuje wskazane w dialogu wyrażenia do odpowiednich opinii na 
podstawie przeczytanej reguły

• wysuwa i zapisuje hipotezy, dotyczące podanych nagłówków z gazet
• porównuje swoje pomysły z wysłuchanym tekstem
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanego tekstu
• powtarza wyrażenia za nagraniem
• wysuwa hipotezy na temat wskazanej informacji z gazety na podstawie 

podanych wyrazów

• przygotowuje dialog, w którym spekuluje na temat przyczyn i konsekwencji 
zdarzenia opisanego w gazecie na podstawie wcześniejszych notatek 

• przekształca podane zdania z użyciem wskazanych czasowników (WB)
• uzupełnia luki w podanych wyrażeniach, będących reakcją na spekulacje 

podanymi wyrazami (WB)
• wskazuje właściwe reakcje na usłyszane zdania spośród podanych opcji 

(WB)

Uczeń:
• odgrywa dialog na forum

Unit 6 Test 

Lekcja 54 (6G)
Środki językowe
Pytanie pośrednie
Czasowniki z podwójnym dopełnieniem (bliższym i dalszym)
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi 
określanie kontekstu wypowiedzi, rozpoznawanie związków 
pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu
Pisanie: stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
formalnego stylu wypowiedzi
Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie próśb i podziękowań
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w materiałach wizualnych, stosowanie zmian formy 
i/lub stylu tekstu
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

Uczeń:
• wyraża swoją opinie na temat opisanych w reklamie wakacji
• wyszukuje informacje, nie zawarte w przeczytanym liście na podstawie 

analizy notatek pokazanych na ilustracji
• pisze bezpośrednie pytania na wskazany temat i przekształca pytania 

napisane przez kolegę/koleżankę na pytania pośrednie
• wyszukuje czasowniki z dwoma dopełnieniami w przeczytanym liście na 

podstawie podanej reguły gramatycznej
• tworzy notatki do listu z zapytaniem na temat chęci udziału w opisanej w 

reklamie wycieczce według podanych wskazówek
• pisze list z zapytaniem na podstawie własnych notatek i sprawdza 

poprawność napisanego przez siebie listu według podanych wytycznych
• wskazuje właściwego adresata przeczytanego listu spośród podanych 

opcji (WB)
• dopasowuje podane zdania do odpowiednich luk w przeczytanym tekście 

(WB)
• przekształca podane pytania na pytania pośrednie (WB)
• uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania 

(WB)

Uczeń:
• wyszukuje formalne 

odpowiedniki podanych 
pytań w przeczytanym liście
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I 1.8; II 3.3 3.5 3.6 3.7; III 4.5 5.12 5.13; IV 7.2 7.9; V 8.1; 9 10 12 
13
Poziom rozszerzony: V 8.3
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Lekcja 55
Środki językowe
Słownictwo związane z komputerami i technologią komunikacyjną
Nazwy mebli i elementów wyposażenia wnętrz
Nazwy materiałów
Zerowy i pierwszy tryb warunkowy
Czasowniki modalne
Czas future continuous
Czas future perfect
Rzeczowniki złożone
Mowa zależna (Reported speech) i niezależna (Direct speech)
Pytania pośrednie
Could have, might have, must have, can’t have + czasownik w 
formie past participle
Czasowniki frazalne
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć
Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, określanie głównej 
myśli poszczególnych części tekstu
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Pisanie: stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
formalnego stylu wypowiedzi
Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Reagowanie ustne: spekulowanie na temat przyczyn i 
konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych, wysuwanie i 
rozważanie hipotez, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, dokonywanie samooceny
I 1.2 1.5 1.9 1.12; II 2.3 3.2 3.5; III 4.5 5.12 5.13; IV 7.2; 9 10 12 
13
Poziom rozszerzony: IV 6.4 6.5; V 8.3

Uczeń:
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami wybranymi spośród 

podanych opcji
• zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach zgodnie z kontekstem 

spośród podanych opcji
• uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami, tworząc rzeczowniki 

złożone
• przekształca podane zdania na mowę zależną
• przekształca pytania bezpośrednie na pośrednie
• rozmawia na temat znaczenia muzeów
• wskazuje właściwy spośród podanych opcji typ tekstu na podstawie 

przeczytanego tekstu
• dopasowuje podane nagłówki do odpowiednich fragmentów 

przeczytanego tekstu
• pisze ogłoszenie do lokalnej gazety na temat otwieranej wystawy według 

podanych wskazówek
• spekuluje i wysuwa hipotezy na temat przeczytanej wiadomości
• porównuje swoje pomysły z wysłuchanym tekstem
• uzupełnia luki w zdaniach brakującymi informacjami na podstawie 

wysłuchanego tekstu
• uzupełnia brakujące litery w podanych rzeczownikach złożonych (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi nazwami materiałów (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach brakującymi częściami czasowników frazalnych 

(WB)
• uzupełnia luki w tekście w mowie zależnej na podstawie przeczytanego 

dialogu (WB)
• przekształca podane zdania na mowę zależną (WB)

Uczeń:
• pooprawia błędy w zdaniach
• dokonuje samooceny 

swoich postępów, 
zaznaczając właściwe dla 
siebie opcje (WB)
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Lekcja 56
Progress Test Unit 6.

UNIT 7 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 57 (7A)
Środki językowe
Wyrażanie opisujące etapy związku i związki międzyludzkie
Czasowniki frazalne
Czas past simple
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w materiałach wizualnych 
Mówienie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie 
doświadczeń innych osób
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.5; II 2.2; III 4.4 4.9; V 8.1; 9 10 12 13

Uczeń:
• uszeregowuje podane wyrażenia w odpowiedniej kolejności
• uzupełnia zdania podanymi przyimkami, tworząc wyrażenia związane z 

relacjami międzyludzkimi
• przekształca podane zdania za pomocą podanych wyrażeń
• dopasowuje podane zdania do wysłuchanych dialogów
• tworzy notatki na temat związku pary pokazanej w historyjce obrazkowej
• uzupełnia luki w zdaniach opisujących ilustracje odpowiednimi przyimkami 

(WB)
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi czasownikami frazalnymi zgodnie 

z kontekstem (WB)

Uczeń:
• opowiada historie związku 

pary na podstawie ilustracji, 
własnych notatek i 
podanych określeń czasu

• tłumaczy podane 
czasowniki frazalne na język 
polski i tworzy z nimi zdania 
(WB)
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Lekcja 58 (7B)
Środki językowe
Stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć
Pisanie: opisywanie ludzi
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w materiałach wizualnych 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.5; II 3.3; III 4.5 5.1; IV 6.4 6.8; V 8.1; 9 10 12 13

Uczeń:
• wypowiada się na temat stron społecznościowych na podstawie 

przeczytanego tekstu i własnych opinii
• pyta i odpowiada na pytania na podstawie podanych wyrażeń
• przekształca zdania za pomocą podanych wyrazów
• dopisuje końcówki zdań zgodnie z własnymi pomysłami i porównuje je ze 

zdaniami kolegi/koleżanki
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych przymiotników 

i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym na podstawie analizy 
informacji zawartych w tabeli (WB)

• dopasowuje połówki zdań do siebie (WB)
• układa poprawne gramatycznie zdania z podanych wyrazów (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych przymiotników 

i przysłówków w stopniu wyższym zgodnie z kontekstem (WB)

Uczeń:
• dopasowuje wskazane 

struktury w przeczytanym 
tekście do ich nazw 
gramatycznych na 
podstawie podanej 
informacji

• pisze zdania porównujące 
siebie i swojego przyjaciela 
(WB)
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Lekcja 59 (7C)
Środki językowe
Wyrazy opisujące poezję
Czas present simple
Czasy przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,  
określanie głównej myśli tekstu
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć
Pisanie: opisywanie ludzi, opisywanie doświadczeń innych osób, 
przedstawianie faktów z przeszłości
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim 
również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.9 1.15; II 2.3 3.1 3.3; III 4.5 5.1 5.3 5.9; 9 10 11 12 13

Uczeń:

• uzupełnia luki w tekście wierszy podanymi wyrazami

• sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanych i wysłuchanych 

wierszy
• wskazuje właściwe spośród podanych opcji tematy poruszone w 

wysłuchanym tekście
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanego tekstu
• wypowiada się na temat poezji na podstawi podanych pytań
• dopasowuje podane wyrazy do ich definicji (WB)
• dopasowuje podane wyrazy do siebie na podstawie rymów (WB)
• dopasowuje zdania podsumowujące do przeczytanych wierszy (WB)
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu 

(WB)

Uczeń:
• podaje nazwiska poetów
• tłumaczy podane wyrazy na 

język polski i uzupełnia nimi 
luki w podanych zdaniach

• pisze biografie jednego 
spośród podanych pisarzy i 
poetów na podstawie 
wyszukanych przez siebie 
informacji
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Lekcja 60 (7D)
Środki językowe
Drugi tryb warunkowy
I wish, If only, I’d rather
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: wyrażanie emocji, spekulowanie na temat 
konsekwencji zdarzeń
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.5; II 2.3 3.3; III 4.9; IV 6.9; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.4

Uczeń:
• wypowiada się na temat kłótni o ubrania w swoim domu na podstawie 

wysłuchanego i przeczytanego dialogu
• dopisuje końcówki zdań w drugim trybie warunkowym według własnych 

pomysłów
• wyszukuje przykłady wskazanych konstrukcji gramatycznych w dialogu na 

podstawie podanej reguły
• uzupełnia luki podanymi strukturami gramatycznymi zgodnie z kontekstem
• tworzy zdania z podanych wyrażeń
• prowadzi dialogi na podstawie podanych wyrażeń i wskazówek
• zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach spośród podanych opcji 

(WB)
• łączy podane zdania za pomocą drugiego trybu warunkowego (WB)
• pisze zdania na podstawie podanych wyrazów (WB)
• uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami w odpowiedniej formie 

(WB)

Uczeń:
• uzupełnia luki w regule 

gramatycznej i wyszukuje w 
dialogu przykłady drugiego 
trybu warunkowego

• pisze zdania na temat 
zmian, których 
chciałby/chciałaby dokonać 
w swoim życiu (WB)
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Lekcja 61 (7E)
Środki językowe
Słownictwo związane z technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi
Słownictwo związane z relacjami międzyludzkimi
Nazwy cech osobowościowych
Czas present simple
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć, opisywanie swoich doświadczeń
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu, określanie intencji 
nadawcy/autora tekstu
Pisanie: opisywanie ludzi, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów i uczuć
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie 
innych
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem
I 1.1 1.5 1.12; II 2.1 2.3 3.1 3.3 3.4; III 4.5 4.9 5.1 5.5; IV 6.8; 9 12 
13

Uczeń:
• rozmawia na temat poznawania nowych osób przez Internet i zagrożeń z 

tym związanych
• wskazuje właściwy typ tekstu spośród podanych opcji na odstawie 

przeczytanego tekstu
• wskazuje właściwe podsumowanie przeczytanego tekstu spośród 

podanych opcji
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu 

i poprawia błędy w zdaniach fałszywych
• uzupełnia luki w wyrażeniach odpowiednimi przyimkami wyszukanymi w 

tekście
• dopasowuje podane komentarze do odpowiednich kategorii zalet i wad 

korzystania z Internetu
• uzupełnia luki w tekście piosenki podanymi wyrazami
• wskazuje właściwe podsumowanie wysłuchanej piosenki spośród 

podanych opcji
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przyimkami zgodnie z kontekstem 

(WB)
• dopasowuje osoby do podanych zdań na podstawie przeczytanego tekstu 

(WB)

Uczeń:
• tworzy pisemna wypowiedź 

na temat ważnych cech 
partnera (WB)

Unit 7 Test

Lekcja 62 (7F)
Środki językowe
Przymiotniki opisujące miejsca
Słownictwo związane z jedzeniem w restauracjach
Stopniowanie przymiotników
Czas present simple
Czas present continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć, opisywanie miejsc
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć 
opisywanie miejsc
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem
I 1.6; II 2.1 2.3; III 4.1 4.5 5.1 5.5; 9 12 13

Uczeń:
• porównuje restauracje pokazane na ilustracjach na podstawie podanych 

przymiotników
• odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej odpowiedzi na podane 

pytanie egzaminacyjne
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem i 

sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem
• wyraża swoja opinię na temat wyboru ilustracji dokonanego przez osobę w 

wysłuchanym nagraniu
• powtarza wyrazy i wyrażenia za nagraniem
• wybiera restaurację na imprezę niespodziankę urodzinową dla znajomego 

spośród opcji pokazanych na ilustracjach i uzasadnia swój wybór
• dopasowuje przymiotniki do ich antonimów (WB)
• dopasowuje połówki zdań do siebie (WB)

• wybiera restaurację na uroczysty posiłek z okazji urodzin swojej mamy 
spośród opcji pokazanych na ilustracjach i uzasadnia swój wybór w formie 
pisemnej (WB)

Uczeń:
• tłumaczy wskazane wyrazy i 

wyrażenia z przeczytanej 
wskazówki egzaminacyjnej
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Lekcja 63 (7G)
Środki językowe
Słownictwo związane z relacjami międzyludzkimi
Czas present simple
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć 
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli 
poszczególnych części tekstu
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
nieformalnego stylu wypowiedzi, przedstawianie w logicznym 
porządku argumentów za i przeciw danej tezie
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny
I 1.5; II 3.1 3.2 3.3; III 4.5 5.5 5.12 5.13; 9 12 13
Poziom rozszerzony: III 5.2

Uczeń:
• wskazuje właściwą spośród podanych technik pisania wstępu rozprawki 

użytą w przeczytanym fragmencie tekstu
• dopasowuje przeczytane części tekstu do odpowiednich kategorii za i 

przeciw postawionej tezie
• wyszukuje wskazane wyrażenia w przeczytanym tekście
• odpowiada na pytanie o opinie autora przeczytanej rozprawki i wyraża 

swoją opinię na temat tego, czy lepiej wychowywać się w wieloosobowej 
rodzinie, czy być jedynakiem

• przygotowuje notatki do napisania rozprawki na temat wpływu rodziny i 
przyjaciół na nastolatków według podanych wskazówek

• pisze rozprawkę na podstawie własnych notatek i sprawdza jej 
poprawność według podanych wytycznych 

• wskazuje najlepszy tytuł przeczytanej rozprawki spośród podanych opcji 
(WB)

• dopasowuje fragmenty wyrażeń do siebie (WB)
• uzupełnia luki w notatkach na temat tezy stwierdzającej, że Internet ma zły 

wpływ na relacje międzyludzkie (WB)
• pisze rozprawkę na temat wpływu Internetu na relacje międzyludzkie na 

podstawie notatek (WB)

Uczeń:
• rozmawia na temat liczby 

rodzeństwa, które posiada i 
które chciałby/chciałaby 
posiadać

Unit 7 Test

Lekcja 64 (Get ready for matura 4)
Środki językowe
Słownictwo związane z relacjami rodzinnymi
Nazwy typów domów
Czas present simple
Czas presnt continuous
Czas present perfect
Drugi tryb warunkowy
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii, intencji, życzeń i preferencji, 
pytanie o opinie, intencje, preferencje i życzenia innych, 
wysuwanie i rozważanie hipotez, spekulowanie na temat przyczyn 
i konsekwencji zdarzeń przeszłych
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i czynności, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć, 
przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów, 
opisywanie swoich doświadczeń, wyrażanie pewności, 
przypuszczenia wątpliwości dotyczących zdarzeń z przeszłości
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 

Uczeń:
• rozmawia na temat stosunków pomiędzy rodzicami i ich dziećmi na 

podstawie podanych pytań
• uzupełnia luki w wyrażeniach podanymi przyimkami zgodnie z kontekstem 

i tworzy zdania z ich użyciem
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego 

nagrania
•  wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

przeczytanego tekstu
• opisuje ilustrację przedstawiającą płaczącego chłopca w ramionach 

mężczyzny i odpowiada na pytania z nią związane
• rozmawia na temat typu domu lub mieszkania, w którym 

chciałby/chciałaby mieszkać
• uzupełnia luki w treści odpowiedzi na jedno z podanych pytań 

egzaminacyjnych odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem i 
wskazuje właściwe pytanie 

• wskazuje jeden spośród pokazanych domów, który chciałby/chciałaby 
wynająć, uzasadnia swój wybór i odpowiada na podane pytania

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem 
na podstawie podanych pierwszych liter (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami na podstawie kontekstu 
(WB)

Uczeń:
• tworzy listę wad i zalet 

mieszkania w mieście i na 
wsi i porównuje swoja listę z 
pomysłami kolegi/koleżanki

• rozmawia na temat 
możliwych powodów, które 
wywołały opisane sytuacje

• poprawia błędy w podanych 
zdaniach (WB)

• dokonuje samooceny 
swoich postępów, 
zaznaczając właściwe dla 
siebie opcje (WB)
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wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny
I 1.1 1.2 1.5; II 2.3 3.3; III 4.1 4.5 4.7 4.9 4.10; IV 6.4 6.8; 9 10 12 
13
Poziom rozszerzony: IV 6.4 6.5

Lekcja 65
Progress Test Unit 7.
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UNIT 8 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 66 (8A)
Środki językowe
Nazwy środków transportu
Przymiotniki opisujące podróż i transport
Czas present simple
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie 
określonych informacji w tekście
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, 
stosowanie form grzecznościowych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.8; II 2.3 2.5; III 4.5 4.7; IV 6.2 6.3 6.4; 9 10 12 13

Uczeń:
• rozmawia na temat wad i zalet podróżowanie wskazanymi środkami 

transportu na podstawie podanych przymiotników
• dopasowuje umieszczone w tabeli rzeczowniki do siebie, tworząc 

rzeczowniki złożone związane z podróżowaniem
• powtarza rzeczowniki złożone za nagraniem, sprawdzając w ten sposób 

poprawność wykonanego zadania i wskazuje akcentowane rzeczowniki w 
złożeniach

• dopasowuje podane rzeczowniki do odpowiednich kategorii
• dopasowuje wysłuchane dialogi do właściwych miejsc, w których się 

odbywają
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami na podstawie nagrania i 

wskazuje zdania zawierające rzeczowniki złożone
• przygotowuje dialog w wybranym miejscu związanym z podróżowaniem 

według podanych wskazówek
• uzupełnia luki w zdaniach antonimami podanych przymiotników (WB)
• dopasowuje właściwe osoby do zdań na podstawie wysłuchanego dialogu 

(WB)

Uczeń:
• dopisuje wyrazy do 

podanych kategorii
• odgrywa przygotowany 

wcześniej dialog na forum
• rozwiązuje krzyżówkę (WB)

Unit 8 Test

Lekcja 67 (8B)
Środki językowe
Strona bierna
Nazwy wynalazków 
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Pisanie: opisywanie przedmiotów
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych
I 1.8 1.12; II 3.3; III 5.1; 9 11 12 13

Uczeń:
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu
• uzupełnia tabelę wyszukanymi w tekście przykładami strony biernej w 

różnych czasach
• przekształca podane zdania w stronie czynnej na stronę bierną
• uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami w odpowiedniej formie 

strony czynnej lub biernej zgodnie z kontekstem
• zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach spośród podanych opcji 

(WB)

Uczeń:
• dopasowuje przykłady zdań 

w stronie biernej do 
odpowiednich reguł 
gramatycznych 

• uzupełnia luki w zdaniach 
odpowiednimi formami 
podanych czasowników w 
stronie biernej i zakreśla 
właściwe informacje 
zgodnie ze swoją wiedzą

• pisze zdania na temat 
wybranego spośród 
podanych opcji wynalazku 
na podstawie wyszukanych 
przez siebie informacji (WB)

Unit 8 Test

Lekcja 68 (8C)
Środki językowe
Czas present simple
Czas present continuous
Strona bierna

Uczeń:
• opisuje ilustracje i odpowiada na pytania z nią związane
• odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu
• dopasowuje wskazane w przeczytanym tekście przymiotniki do ich definicji

Uczeń:
• rozmawia na temat 

odkrywania nowych miejsc, 
ekspedycji i odkrywców na 
podstawie podanych pytań

• opisuje wczasy dla 
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Słownictwo związane z podróżowaniem i aktywnym 
wypoczynkiem
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie intencji nadawcy/autora tekstu, określanie głównej 
myśli poszczególnych części tekstu
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności i zjawisk, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, wyrażanie 
pewności i przypuszczenia dotyczących zdarzeń z przeszłości
Pisanie: opisywanie miejsc, czynności i zjawisk
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim 
również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.8 1.15; II 2.3 3.2 3.3 3.4; III 4.1 4.5 4.10 5.1; 9 10 11 12 13
 

• odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego tekstu
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanego tekstu
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB)
• wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na podstawie 

przeczytanego tekstu (WB)
• dopasowuje podane nagłówki do odpowiednich części przeczytanego 

tekstu (WB)
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu 

(WB)

amatorów aktywnego 
wypoczynku w jednym 
spośród podanych miejsc 
na podstawie wyszukanych 
przez siebie informacji (WB)

Lekcja 69 (8D)
Środki językowe
Zaimki nieokreślone (Indefinite pronouns)
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, współdziałanie w grupie posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem
I 1.8; II 3.3; III 4.5; 9 10 12 13

Uczeń:
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
• uzupełnia luki w tabeli wskazanymi w tekście zaimkami
• uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi zaimkami zgodnie z kontekstem
• uzupełnia luki w podanych pytaniach zaimkami zgodnie z kontekstem
• odpowiada na podane pytania dotyczące różnych miejsc na świecie i 

podróżowania, uzasadniając swoją opinię
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi zaimkami wybranymi spośród 

podanych opcji (WB)

Uczeń:

•  uzupełnia luki w regule 
gramatycznej na podstawie 
analizy użycia zaimków w 
tekście

• poprawia błędy w zdaniach 
(WB)

• pisze odpowiedzi na podane 
pytania (WB)

Unit 8 Test

Lekcja 70 (8E)
Środki językowe
Słownictwo związane z wakacjami i podróżowaniem
Czas present simple
Czas present continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich 
doświadczeń, opisywanie swoich intencji, marzeń, nadziei i 
planów na przyszłość, opisywanie miejsc, ludzi, i czynności
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych

Uczeń:
• opisuje ilustracje przedstawiające podróżujące osoby i odpowiada na 

pytania związane z tym tematem
• wskazuje właściwą spośród podanych odpowiedź dotyczącą intencji 

autora przeczytanego artykułu
• dopasowuje wskazane wyrazy z przeczytanego tekstu do ich definicji
• tworzy plan idealnych wakacji według podanych wskazówek
• uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB)
• odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
przeczytanego tekstu (WB)

Uczeń:
• wyjaśnia znaczenie 

wyszukanych w tekście 
skrótów

• przedstawia swój plan 
idealnych wakacji na forum

• opisuje wybraną podróż 
opisana na znalezionym 
przez siebie blogu w 
Internecie (WB) 

Unit 8 Test
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Czytanie: określanie intencji autora/nadawcy tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście
Pisanie: opisywanie doświadczeń innych osób
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.8; II 3.3 3.4; III 4.1 4.4 4.5 4.8 4.9 5.9; IV 6.4 6.8; 9 10 11 12 13

Lekcja 71 (8F)
Środki językowe
Słownictwo związane z hotelami
Wyrażenia związane ze składaniem reklamacji ustnej
Czas present simple
Strona bierna
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, prowadzenie 
negocjacji w sytuacjach życia codziennego, wyrażanie emocji, 
wyrażanie skargi, przepraszanie, przyjmowanie przeprosin, 
prowadzenie negocjacji w trudnych sytuacjach życia codziennego
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opisywanie swoich doświadczeń
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.8; II 2.1 2.3; III 4.5 4.9; IV 6.2 6.3 6.4 6.5 6.9 6.12; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.1

Uczeń:

•  uszeregowuje opinie na temat hoteli umieszczone na pokazanej stronie 
internetowej w odpowiedniej kolejności

• dopasowuje wysłuchane dialogi do podanych problemów
• powtarza zdania za nagraniem i zaznacza te, które zostały wypowiedziany 

we wskazany sposób
• dopasowuje podane wypowiedzi do wskazanych osób
• uzupełnia tabele podanymi wyrażeniami związanymi ze składaniem 

reklamacji
• odgrywa dialogi, w których składa reklamacje i przyjmuje reklamacje na 

wskazane elementy związane z hotelami, obsługą hotelową i warunkami w 
hotelu według podanego scenariusza

• odgrywa dialog pomiędzy turystą i recepcjonistą hotelowym, w którym 
składane jest reklamacja według podanych wskazówek

• dopasowuje połówki zdań do siebie (WB)
• zapisuje nazwy problemów na podstawie wysłuchanych dialogów (WB)
• uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc 

wyrażenia związane ze składaniem reklamacji (WB)
• dopasowuje utworzone wyrażenia do odpowiednich luk w dialogu na 

podstawie wysłuchanego nagrania (WB)
• pisze dialog, w którym składa reklamację na temat pokoju hotelowego 

według podanych wskazówek (WB)

Uczeń:

• pisze negatywne 
komentarze na temat hoteli 
według podanego wzoru i 
własnych pomysłów 

Unit 8 Test 

Lekcja 72 (8G)
Środki językowe
It na początku zdań 
Słownictwo związane z opisywaniem miejsc
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, określanie głównej 
myśli poszczególnych części tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście, rozpoznawanie związków pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu
Mówienie: opisywanie miejsc, faktów z teraźniejszości
Pisanie: opisywanie miejsc, przedstawianie faktów z 
teraźniejszości, stosowanie zasad konstruowania tekstów, 

Uczeń:
• wskazuje właściwą odpowiedź odnoszącą się do typu przeczytanego 

tekstu spośród podanych opcji
• dopasowuje podane tematy do właściwych fragmentów przeczytanego 

tekstu
• dopasowuje wskazane przymiotniki z przeczytanego tekstu do ich definicji
• opisuje wybrane miejsce za pomocą wskazanych przymiotników

• wskazuje zdania z it występującym na początku zdań w przeczytanym 
tekście na podstawie przeczytanej informacji gramatycznej

• tworzy notatki na temat wybranego regionu w Polsce według podanych 
wskazówek

Uczeń:
• tworzy pisemny opis 

wybranego regionu w 
Polsce dla czasopisma 
turystycznego na podstawie 
własnych notatek i 
podanych wskazówek oraz 
sprawdza poprawność 
napisanego przez siebie 
opisu zgodnie z wytycznymi

• tworzy pisemny opis 
miejsca, w którym spędził 
ostatnie wakacje dla 

Unit 8 Test
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stosowanie nieformalnego stylu wypowiedzi
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny
I 1.8; II 3.2 3.3 3.5 3.6; III 4.1 4.3 5.1 5.3 5.12 5.13; 9 12 13

• odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu (WB)
• uzupełnia luki w tekście podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem 

(WB)
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przymiotnikami zgodnie z 

kontekstem na podstawie podanych pierwszych liter (WB)

• uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania z 
it na początku (WB)

czasopisma turystycznego 
na podstawie i podanych 
wskazówek oraz sprawdza 
poprawność napisanego 
przez siebie opisu zgodnie z 
wytycznymi (WB)

Lekcja 73
Środki językowe
Słownictwo związane z relacjami międzyludzkimi i etapami 
znajomości w związkach
Stopniowanie przymiotników i przysłówków
Przymiotniki opisujące miejsca
Wyrażenia związane ze składaniem reklamacji ustnej
Drugi tryb warunkowy
I wish, If only, I’d rather
Strona czynna i bierna
Zaimki nieokreślone (Indefinite pronouns)
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu, określanie głównej myśli tekstu
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu,
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opisywanie miejsc
Pisanie: opisywanie miejsc, stosowanie zasad konstruowania 
tekstów, stosowanie nieformalnego stylu wypowiedzi
Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny
I 1.5 1.8; II 2.2 2.3 3.1 3.6; III 4.1 4.5 5.1 5.12 5.13; IV 7.2; 9 10 12 
13

Uczeń:
• uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem
• uzupełnia luki w połówkach zdań podanymi przymiotnikami w stopniu lub 

najwyższym i dopasowuje je do siebie
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem
• zakreśla właściwe przymiotniki w zdaniach spośród podanych opcji
• dopasowuje podane rzeczowniki do siebie, tworząc rzeczowniki złożone
• przekształca podane zdania na stronę bierną
• uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami związanymi ze 

składaniem reklamacji
• wskazuje właściwe osoby na podstawie wysłuchanych tekstów
• dopasowuje zdania podsumowujące do wysłuchanych tekstów
• wybiera i wypowiada się na temat pokazanych na ilustracjach kawiarni, 

uzasadniając swój wybór
• pisze pocztówkę z Liverpoolu, w której opisuje to miasto na podstawie 

podanych wskazówek
• wskazuje właściwy tytuł przeczytanego tekstu spośród podanych opcji
• uzupełnia luki w przeczytanym tekście podanymi zdaniami zgodnie z 

kontekstem
• pisze antonimy podanych przymiotników (WB)
• dopasowuje podane rzeczowniki do siebie, tworząc rzeczowniki złożone i 

uzupełnia nimi zdania zgodnie z kontekstem (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach zaimkami nieokreślonymi zgodnie z kontekstem 

(WB)

Uczeń:
• wypowiada się na temat 

historii swojego miasta i 
wskazuje właściwą 
odpowiedź jego dotyczącą 
spośród podanych opcji

• dokonuje samooceny 
swoich postępów, 
zaznaczając właściwe dla 
siebie opcje (WB)

Unit 8 Test

Lekcja 74
Progress Test Unit 8.

UNIT 9 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE
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Lekcja 75 (9A)
Środki językowe
Słownictwo związane z pieniędzmi i płatnościami
Czas present simple
Czas present continuous
Przyimki w wyrażeniach związanych z kupnem i sprzedażą
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie miejsc, ludzi, czynności, opisywanie 
swoich doświadczeń
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.7; II 2.2 2.3; III 4.1 4.9; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13

Uczeń:
• opisuje ilustrację przedstawiającą wyprzedaż w sklepie i opisuje swoje 

doświadczenia z tym związane
• uzupełnia luki w ogłoszeniach podanymi wyrazami
• dopasowuje uzupełnione tabliczki z ogłoszeniami do odpowiednich 

kategorii wskazujących na ich przeznaczenie
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi przyimkami i sprawdza poprawność 

wykonanego zadania z nagraniem
• pyta i odpowiada na podane pytania na temat doświadczeń związanych z 

kupnem i sprzedażą
•  dopasowuje podane połówki zdań do siebie (WB)
• dopasowuje wysłuchane wypowiedzi do podanych zdań (WB)

Uczeń:
• rozwiązuje krzyżówkę (WB)
• sprawdza znaczenie 

podanych wyrazów w 
słowniku i tworzy z nimi 
zdania (WB)

Unit 9 Test

Lekcja 76 (9B)
Środki językowe
Słownictwo związane z opisem wyglądu zewnętrznego człowieka
Słownictwo związane z domem i jego częściami
Have something done
Zaimki zwrotne
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Mówienie: opisywanie ludzi, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii, poglądów, opisywanie swoich doświadczeń
Pisanie: opisywanie ludzi
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.1 1.2; II 2.3 3.3; III 4.1 4.5 4.9 5.1 ; IV 6.4; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Uczeń:
• opije ilustracje przedstawiające osobę przed i po zmianą wyglądu twarzy
• odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu i własnej opinii

• wyszukuje w tekście przykłady użycia struktury have something done na 
podstawie przeczytanej reguły gramatycznej

• pisze zdania z użyciem podanych wyrazów i z have something done

• uzupełnia luki w dialogu odpowiednią formą have something done 
i podanymi wyrazami oraz sprawdza poprawność wykonanego zdania z 
nagraniem

• przekształca podane zdania za pomocą have something done i pisze 
zdania przeczące z zaimkami zwrotnymi

• pyta i odpowiada na pytania z użyciem have something done na 
podstawie podanych wyrazów

• pisze zdania na temat zmian w wyglądzie mężczyzny pokazanego na 
ilustracji na podstawie podanych rzeczowników i czasowników (WB)

• przekształca podane zdania, dotyczące zmian dokonanych w domu za 
pomocą have something (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi zaimkami zwrotnymi (WB)

Uczeń:
• dopasowuje wyszukane w 

dialogu zaimki zwrotne do 
odpowiedniej reguły 
gramatycznej i podaje formę 
zaimków zwrotnych na 
podstawie podanych 
zaimków osobowych

• opisuje wybrane osoby, 
które niedawno zmieniły 
swój wygląd (WB)

Unit 9 Test
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Lekcja 77 (9C)
Środki językowe
Słownictwo związane z reklamą
Czas present simple
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, korzystanie ze źródeł 
informacji w języku obcym, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.7; II 2.2 2.3 3.2 3.3; III 4.1 4.5 5.5; 9 12 13

Uczeń:
• opisuje ilustrację przedstawiającą reklamę na ulicy i odpowiada na pytania 

związane z wpływem, jaki reklamy wywierają na ludzi
• uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
• dopasowuje podane zdania do właściwych osób na podstawie 

wysłuchanych wypowiedzi
• wyraża swoją opinię na podane tematy związane z reklamą
• dopasowuje podane zdania do odpowiednich fragmentów przeczytanego 

tekstu (WB)
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu 

(WB)

Uczeń:
• podaje przykłady słynnych 

haseł reklamowych i 
produktów, do których one 
się odnoszą

• pisze tekst na temat 
najlepszej lub najgorszej 
jego/jej zdaniem reklamy 
telewizyjnej, uzasadniając 
swoją opinię (WB)

Unit 9 Test

Lekcja 78 (9D)
Środki językowe
Trzeci tryb warunkowy
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości, 
dotyczących zdarzeń z przeszłości
Pisanie: wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości, 
dotyczących zdarzeń z przeszłości
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, spekulowanie na temat przyczyn i konsekwencji 
zdarzeń przeszłych
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.5; II 2.3 3.3; III 4.10 5.10; IV 6.4; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.4; V 8.3

Uczeń:
• uzupełnia luki w dialogu na podstawie nagrania
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego i wysłuchanego 

dialogu
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 

w trzecim trybie warunkowym
• powtarza zdania za nagraniem
• przekształca podane zdania za pomocą trzeciego trybu warunkowego
• pyta i odpowiada na pytania na podstawie podanych informacji
• dopasowuje połówki zdań do siebie (WB)
• uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania 

w trzecim trybie warunkowym (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

Uczeń:
• uzupełnia luki w regule 

gramatycznej
• pisze tekst na temat tego, 

czego żałuje w związku ze 
swoją edukacją, rodziną lub 
przyjaciółmi (WB)

Unit 9 Test
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Lekcja 79 (9E)
Środki językowe
Drugi tryb warunkowy
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, wyrażanie pewności, 
przypuszczenia, wątpliwości, dotyczących zdarzeń z przyszłości
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami w 
tekście, określanie głównej myśli tekstu
Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.8; II 2.1 3.1 3.3 3.6; III 4.1 4.5 4.10; 9 10 12 13

Uczeń:
• opisuje znaną sobie osobę, która ma jego/jej zdaniem szczęście
• wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na podstawie 

przeczytanego tekstu
• wskazuje właściwe zdanie spośród podanych opcji, które pasuje do luki w 

przeczytanym tekście na podstawie podanych wskazówek
• dopasowuje podane zdania do odpowiednich luk w przeczytanym tekście
• uzupełnia podane wyrażenia odpowiednimi przyimkami wyszukanymi w 

tekście
• wskazuje właściwe podsumowanie wysłuchanej piosenki spośród 

podanych opcji
• wyszukuje kolokwialne odpowiedniki podanych wyrażeń w tekście 

piosenki
• uzupełnia luki w tekście odpowiednimi przyimkami zgodnie z kontekstem 

(WB)
• wskazuje właściwy tytuł przeczytanego tekstu spośród podanych opcji 

(WB)

Uczeń:
• wypowiada się na temat 

tego, co zrobiłby z wygraną 
o wysokości 1 miliona euro

Unit 9 Test

Lekcja 80 (9F)
Środki językowe
Zwroty służące do wyrażania opinii, podawania przykładów i 
rozwijania swojej wypowiedzi o dodatkowe informacje
Czas present simple
Czas present continuous
Czas past simple
Czas past continuous
Czas past perfect 
Used to
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, przedmiotów, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie 
swoich doświadczeń, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.7; II 2.3; III 4.1 4.4 4.5 4.9; IV 6.4 6.; 9 10 12 13

Uczeń:
• opisuje pokazaną ilustrację
• rozmawia na temat pytań związanych z pokazaną ilustracją
• porównuje swoje pomysły z wysłuchaną wypowiedzią dotyczącą podanych 

pytań
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami i sprawdza poprawność 

wykonanego zadania z nagraniem 
• zaznacza właściwe nazwy czasów, których spodziewa się usłyszeć w 

odpowiedzi na pytanie do ilustracji i sprawdza poprawność wykonanego 
zadania z nagraniem

• odpowiada na pytania do ilustracji
• opisuje ilustrację przedstawiająca osobę w sklepie 
• odpowiada na pytania na podstawie opisanej wcześniej ilustracji
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej 

wypowiedzi (WB)
• dopasowuje polówki zdań do siebie i sprawdza poprawność wykonanego 

zadania z nagraniem (WB)
• uzupełnia luki w tabeli podanymi wyrażeniami (WB)
• uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych czasowników i 

sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem (WB)

Uczeń:
• tłumaczy podane wyrażenia 

i wskazuje właściwe 
spośród nich na podstawie 
wysłuchanej odpowiedzi na 
pytanie

•
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Lekcja 81 (9G)
Środki językowe
Czas present simple
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów,
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, 
stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie formalnego 
stylu wypowiedzi, przedstawianie w logicznym porządku 
argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny
I 1.7; II 3.2 3.3 3.6; III 4.5 5.5 5.12 5.13; 9 12 13
Poziom rozszerzony: III 5.2

Uczeń:
• wyraża swoją opinie na temat podanych stwierdzeń związanych z 

pieniędzmi i ich posiadaniem
• odpowiada an pytanie na podstawie przeczytanej rozprawki
• wskazuje właściwy fragment rozprawki na podstawie podanej wskazówki
• uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi wyrażeniami wyszukanymi w tekście
• wskazuje właściwą interpretację zakończenia przeczytanej rozprawki 

spośród podanych opcji
• tworzy notatkę na temat tezy, że wszystko co najlepsze w życiu jest za 

darmo
• pisze rozprawkę na temat tezy, że wszystko co najlepsze w życiu jest za 

darmo na podstawie własnych notatek i podanych wskazówek oraz 
sprawdza poprawność napisanego przez siebie tekstu zgodnie z 
wytycznymi

• uszeregowuje podane fragmenty tekstu w odpowiedniej kolejności (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB)
• pisze rozprawkę na temat tezy mówiącej, ze młodzi ludzie powinni 

zarabiać pracując na niepełny etat podstawie podanych wskazówek oraz 
sprawdza poprawność napisanego przez siebie tekstu zgodnie z 
wytycznymi (WB)

•

Uczeń:
• tworzy listę argumentów za i 

przeciw podanej tezie (WB)

Unit 9 Test

Lekcja 82 (Get ready for matura 5)
Środki językowe
Słownictwo związane z podróżowaniem
Słownictwo używane do opisywania miejsc
Słownictwo związane z pieniędzmi i płatnościami
Czas present simple
Czas present continuous
Czas past simple
Czas past continuous
Czas past perfect
Be going to
Have something done
Przyimki
Zaimki zwrotne
Trzeci tryb warunkowy
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności i przedmiotów, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie 
swoich doświadczeń, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 

Uczeń:
• opisuje ilustrację przedstawiającą łódkę na wodzie i odpowiada na pytania 

z nią związane
• odpowiada na pytania na podstawie treści zadania egzaminującego
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanego wywiadu

• wypowiada się na temat telewizyjnych programach typu talent show na 
podstawie podanych pytań

• dopasowuje podane zdania do przeczytanych ogłoszeń
• przygotowuje i odgrywa dialog między turystą składającym reklamację 

związaną z wakacjami i pracownikiem biura podróży według podanych 
wskazówek

• prowadzi dialog, w którym składa reklamacje dotycząca warunków 
panujących w hotelu, w którym się zatrzymał/zatrzymała na podstawie 
podanych wskazówek

• opisuje ilustracje przedstawiającą ludzi zmieniających kolo w samochodzie 
i odpowiada na pytania z nią związane

• pisze list z wakacji do kolegi według podanych wskazówek
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami związanymi z 

pieniędzmi i płatnościami zgodnie z kontekstem (WB)
• uzupełnia luki w tekście właściwymi przyimkami zgodnie z kontekstem 

(WB)

Uczeń:
• tłumaczy podane wyrazy na 

język polski na podstawie 
kontekstu i za pomocą 
słownika

• tworzy listę możliwych 
problemów mogących 
wystąpić w trakcie podróży i 
ich rozwiązań

• dokonuje samooceny 
swoich postępów, 
zaznaczając właściwe dla 
siebie opcje (WB)
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rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, prowadzenie 
negocjacji w sytuacjach życia codziennego, wyrażanie emocji, 
wyrażanie skargi, przepraszanie, przyjmowanie przeprosin, 
prowadzenie negocjacji w trudnych sytuacjach życia codziennego
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Pisanie: opisywanie miejsc, opisywanie swoich doświadczeń, 
stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
nieformalnego stylu wypowiedzi, opisywanie intencji i planów na 
przyszłość
Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
dokonywanie samooceny
I 1.8; II 2.3 3.2; III 4.1 4.4 4.5 4.9 5.3 5.1 5.8 5.9 5.12 5.13; IV 6.2 
6.3 6.4 6.5 6.9 6.12 7.2; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.1

• przekształca podane zdania za pomocą have something done (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi zaimkami zwrotnymi (WB) 
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 

w trzecim trybie warunkowym (WB)

Lekcja 83
Progress Test Unit 9.
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UNIT 10

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 84 (10A)
Środki językowe
Nazwy gatunków muzycznych, muzyków
Słownictwo związane z opisywaniem muzyki
Czas present simple
Czas present continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, czynności, zjawisk, opisywanie 
swoich doświadczeń, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem
I 1.9; II 2.3; III 4.1 4.5 4.9 5.5; 9 12 13

Uczeń:
• opisuje ilustracje przedstawiające różne osoby grające muzykę i opisuje 

swoje doświadczenia z tym związane
• uszeregowuje nazwy gatunków muzycznych w odpowiedniej kolejności na 

podstawie nagrania i dopasowuje niektóre z nich do właściwych ilustracji
• dopasowuje podane nazwy gatunków muzycznych do miejsc
• wybiera koncert muzyczny, na który chciałby zaprosić wskazane osoby 

spośród pokazanych na ilustracjach opcji, uzasadnia swój wybór i 
wypowiada się na temat różnic pomiędzy muzyką odtwarzaną i na żywo 
na podstawie podanych pytań

• uzupełnia brakujące w nazwach muzyków i gatunków muzycznych na 
podstawie ilustracji (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB)
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej 

rozmowy (WB)

Uczeń:
• tłumaczy podane wyrazy na 

język polski, uzupełnia nimi 
zdania i sprawdza 
poprawność swoich 
odpowiedzi z nagraniem

• opisuje muzykę, która lubi i 
uzasadnia swój wybór (WB)

Unit 10 Test

Lekcja 85 (10B)
Środki językowe
Zdania podrzędne (Relative clauses)
Równoważniki zdań (Participle clauses)
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, czynności, zjawisk
Pisanie: opisywanie ludzi, czynności, zjawisk
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.9; II 3.3; III 4.1 4.5; 9 10 12 13

Uczeń:
• opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane
• sprawdza trafność swoich wypowiedzi na temat ilustracji z tekstem
• wyszukuje w tekście przykłady równoważników zdań w zdaniach 

podrzędnych i odpowiada na pytania gramatyczne z nimi związane
• przekształca zdania z równoważnikami zdań na zdania podrzędne
• przekształca zdania podrzędne na równoważniki
• uzupełnia luki w wyrażeniach opisujących ilustrację podanymi 

czasownikami w odpowiedniej formie
• zakreśla poprawne formy czasowników w zdaniach spośród podanych 

opcji (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach opisujących ilustrację podanymi czasownikami 

w odpowiedniej formie (WB)
•

Uczeń:
• odpowiada na pytanie na 

podstawie analizy reguły 
gramatycznej

• pisze zdania opisujące 
scenę pokazana na ilustracji 
według własnych pomysłów 
(WB)
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Lekcja 86 (10C)
Środki językowe
Słownictwo związane z festiwalami muzycznymi
Rzeczowniki złożone
Czas present simple
Czas present perfect

Uczeń:
• odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu i wypowiada się 

na temat najciekawszego jej/jego zdaniem festiwalu spośród opisanych
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu
• uzupełnia luki w rzeczownikach złożonych podanymi rzeczownikami i 

wyszukuje je w przeczytanym tekście
• dopasowuje podane zdania do odpowiednich osób na podstawie 

Uczeń:
• wypowiada się na temat 

festiwali muzycznych na 
podstawie podanych pytań

• opisuje wybrany festiwal 
muzyczny na świecie na 
podstawie wyszukanych 
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Czas past simple
Czas past continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów,  
opisywanie swoich doświadczeń 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Pisanie: przedstawianie faktów z teraźniejszości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również 
za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.9 1.15; II 2.2 3.3; III 4.5 4.9 5.3 5.5; 9 10 11 12 13

wysłuchanych wypowiedzi
• uzupełnia luki w tekście utworzonymi z podanych rzeczowników 

rzeczownikami złożonymi (WB)
• zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na 

podstawie wysłuchanego tekstu (WB)

przez siebie informacji (WB)

Lekcja 87 (10D)
Środki językowe
Określniki: all, each, every, few, little itd.
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.9; II 3.3; IV 6.4; 9 10 12 13

Uczeń:
• odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu i ilustracji 

przedstawiającej okładkę książki
• wyszukuje w tekście przykłady określników z of na podstawie podanej 

reguły gramatycznej
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi określnikami
• uzupełnia luki w zdaniach, dotyczących kolegów i koleżanek z klasy 

podanymi określnikami zgodnie z własną wiedzą
• sprawdza trafność swoich odpowiedzi, uzyskując informacje wśród 

kolegów i koleżanek
• zakreśla właściwe określniki w zdaniach spośród podanych opcji (WB)
• pisze odpowiedzi na podane pytania z użyciem wskazanych wyrazów 

(WB)

Uczeń:
• uzupełnia luki w tabeli 

gramatycznej wskazanymi 
w tekście określnikami

• poprawia błędy w zdaniach 
(WB)
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Lekcja 88 (10E)
Środki językowe
Słownictwo związane ze sztuką
Czas present simple
Czas present perfect
Czas past simple
Czas past continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, przedmiotów i 
zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,  
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu

Uczeń:
• opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

przeczytanego tekstu 
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu
• wybiera jedną spośród pokazanych na ilustracjach wystawę opisanych 

wcześniej artystów i uzasadnia swój wybór
• wskazuje na talent, który najbardziej chciałby/chciałaby posiadać spośród 

podanych opcji i uzasadnia swój wybór
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią formą rzeczowników utworzonych 

na podstawie podanych czasowników (WB)
• dopasowuje podane zdania do odpowiednich luk w przeczytanym tekście 

Uczeń:
• uzupełnia luki w tabeli 

odpowiednimi 
rzeczownikami i 
czasownikami wyszukanymi 
w tekście

• opisuje wskazanych 
artystów i sposób, w jaki 
choroba wpłynęła na ich 
życie na podstawie 
wyszukanych przez siebie 
informacji
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Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, przedmiotów i 
zjawisk, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie 
doświadczeń innych osób
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.9; II 3.3 3.6; III 4.1 4.5 5.1 5.4 5.9; 9 10 11 12 13

(WB)

Lekcja 89 (10F)
Środki językowe
Zwroty wyrażające entuzjazm i brak entuzjazmu
So i such
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, przedmiotów i 
zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.9; II 2.1 2.3; III 4.1 4.5 5.5; IV 6.4; 9 10 12 13

Uczeń:
• odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanej rozmowy
• uzupełnia luki w zdaniach z dialogu i sprawdza poprawność wykonanego 

zadania z nagraniem
• dopasowuje uzupełnione zdania do odpowiednich kategorii i powtarza 

zdania za nagraniem
• wybiera widowisko na które chciałby/chciałaby pójść spośród pokazanych 

na ilustracjach opcji i uzasadnia swój wybór
• tworzy notatki na temat wydarzeń kulturalnych i ich popularności na 

podstawie podanych pytań
• wskazuje właściwe pytanie spośród podanych na podstawie wysłuchanej 

odpowiedzi

• uzupełnia luki w zdaniach so i such zgodnie z kontekstem i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem

• wskazuje właściwe reakcje na usłyszane zdania spośród podanych opcji 
(WB)

• pisze odpowiedzi na pytania na podstawie wysłuchanej wypowiedzi ucznia 
na podane zadanie egzaminacyjne (WB)

• wybiera koncert na który chciałby/chciałaby pójść spośród pokazanych na 
ilustracjach opcji i uzasadnia swój wybór w formie pisemnej (WB)

Uczeń:
• rozmawia na temat 

wydarzeń kulturalnych i ich 
popularności na podstawie 
podanych pytań
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Lekcja 90 (10G)
Środki językowe
Wyrażenia używane do pisania recenzji
Nominal subject clauses (równoważniki zdań zaczynające się od 
what)
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi, czynności, przedmiotów i 
zjawisk, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
formalnego stylu wypowiedzi, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 

Uczeń:
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu
• wyszukuje podane wyrażenia w przeczyt5anym tekście
• uzupełnia luki w tekście podanymi wyrażeniami
• przekształca podane zdania zgodnie z instrukcją
• tworzy notatki na temat wybranej książki uzupełniając tabelę 

odpowiednimi informacjami na jej temat
• pisze recenzję książki na podstawie własnych notatek i sprawdza 

poprawność napisanego przez siebie tekstu według podanych wskazówek
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB)

• odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

Uczeń:
• wyszukuje w tekście 

wskazany typ zdania i 
przekształca je na normalne 
zdania na podstawie 
przeczytanej informacji 
gramatycznej
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dokonywanie samooceny
I 1.9; II 3.3; III 5.1 5.5 5.12 5.13; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Lekcja 91
Środki językowe
Słownictwo związane z kupnem i sprzedażą
Słownictwo związane z muzyka i jej tworzeniem
Trzeci tryb warunkowy
Have something done
Określniki: all, each, every, few, little, itd.
Czas past simple
Czas past continuous
Czas past perfect
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, czynności i zjawisk, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie 
innych
Pisanie: stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
nieformalnego stylu wypowiedzi, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii, poglądów i uczuć, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, 
opisywanie swoich doświadczeń
Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji, wyrażanie 
emocji
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w tekście obcojęzycznym
I 1.7 1.9; II 2.3 3.3; III 4.1 4.5 5.4 5.5 5.9 5.12 5.13; IV 6.8 7.2 7.9; 
V 8.1; 9 10 12 13

Uczeń:
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi rzeczownikami i przyimkami zgodnie 

z kontekstem
• dopasowuje podane części zdań do siebie i dopisuje ich końcówki zgodnie 

z własnymi pomysłami

•  zakreśla właściwe formy czasowników w trzecim trybie warunkowym w 
zdaniach spośród podanych opcji

• uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem
• podaje nazwy muzyków na podstawie definicji
• przekształca podane zdania za pomocą równoważników zdań
• uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem
• porównuje ilustracje przedstawiające różne style tańca i wypowiada się na 

ich temat
• odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego tekstu
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanego tekstu
• rozmawia na temat wysłuchanego tekstu i uczuć tam występujących, 

porównując swoje opnie z opiniami innych osób w klasie
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu 
• pisze e0mail do przyjaciela, w którym opisuje wydarzenia związane z 

wyjściem na balet z koleżanką według podanych wskazówek
• zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi określnikami zgodnie z kontekstem 

(WB)

Uczeń:
• pooprawia błędy w zdaniach
• dokonuje samooceny 

swoich postępów, 
zaznaczając właściwe dla 
siebie opcje (WB)
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