
New Matura Solutions Pre-Intermediate
PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

UNIT1 All about you

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 1 (1A)
Środki językowe
Przymiotniki - Cechy charakteru
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Rozumienie ze słuchu: dobieranie informacji do osób
Mówienie: uzyskiwanie i przekazywanie informacji  
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• dopasowuje opisy cech charakteru do obrazków przedstawiających 

postaci  znane z filmów 

• przyporządkowuje przymiotnikom ich antonimy

• określa, jakie cechy charakteru mają postaci z wybranego filmu/programu 
telewizyjnego

• przyporządkowuje cechy charakteru osobom z nagrania
• określa swoje cechy charakteru, oraz cechy osoby przez siebie lubianej i 

nielubianej, uzasadnia swoją opinię
• rozwiązuje krzyżówkę wpisując przymiotniki o przeciwnym znaczeniu 

(WB)
• określa cechy charakteru opisanych osób (WB)

Uczeń:
• prowadzi dialog, w którym 

opisuje cechy charakteru 
różnych osób, odgaduje, 
jakie osoby opisuje 
kolega/koleżanka 

• uzupełnia zdania zgodnie z 
nagraniem (WB) 

• stosując odpowiednie 
przedrostki, tworzy 
antonimy podanych 
przymiotników (WB)

• uzupełnia zdania 
odpowiednimi 
przymiotnikami (WB)

Unit 1 Test

Lekcja 2 (1B)
Środki językowe
Present Simple
Present Continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• korzystając z podanych czasowników, mówi, co robią osoby na obrazku

• podkreśla przykłady  Present Simple i Present Continuous użyte w dialogu

• uzupełnia tabelkę odpowiednią formą czasowników

• uzupełnia reguły dotyczące zastosowania czasów Present Simple i 
Present Continuous

• uzupełnia dialog odpowiednią formą czasownika
• zaznacza zdania poprawne i poprawia zdania niepoprawne (WB)
• uzupełnia pary zdań odpowiednimi formami podanych czasowników (WB)

• uzupełnia dialog formą Present Continuous podanych czasowników oraz 
zaznacza, które zdania dotyczą teraźniejszości, a które przyszłości  (WB)

Uczeń:

• wykorzystując  podane 
wyrażenia, prowadzi dialog 
z użyciem czasów Present  
Simple i Present  
Continuous

•  uzupełnia wiadomości 
tekstowe odpowiednią 
formą podanego 
czasownika (WB)

• pisze zdania dotyczące 
teraźniejszości i przyszłości 
(WB)

 Unit 1 Test
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Lekcja 3 (1C)
Środki językowe
Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnymi
Nazwy zajęć wykonywanych przez ochotników
Present Simple i Continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie czynności, intencji, marzeń, wyrażanie 
opinii
Rozumienie ze słuchu: znajdywanie określonych informacji- 
dobieranie informacji do osób 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• mówi, co robią osoby przedstawione na obrazkach
• wskazuje właściwą odpowiedź, zgodnie z treścią tekstu
• odpowiada na pytania dotyczące tekstu

• uzupełnia wyrażenia wybranymi czasownikami

• dopasowuje osoby do części programu zgodnie z nagraniem

• uzupełnia tekst wybranymi wyrazami (WB)

• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe zgodnie z tekstem (WB)

• słucha nagrania i dopasowuje osoby do zdań  (WB)

Uczeń:
• odpowiada na pytania 

dotyczące nagrania

• opowiada koledze, jakich 
zajęć chce się podjąć 
starając się o zdobycie 
nagrody

• pisze, co robiłby w czasie 
‘gap year’? (WB)

Short Test
Unit1Test 1A

Lekcja 4 (1D)
Środki językowe
Formy czasowników: bezokolicznik i forma -ing
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji
Pisanie: wyrażanie swoich opinii
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• odpowiada na pytania ankiety i porównuje swoje odpowiedzi z 
odpowiedziami kolegi

• na podstawie tekstu ankiety uzupełnia tabelkę przedstawiającą 
stosowanie czasowników w formie bezokolicznika lub -ing

• uzupełnia zdania odpowiednimi formami wybranego czasownika 

• uzupełnia zdania wybranymi czasownikami w formie –ing oraz 
dopasowuje je do obrazków (WB)

• uzupełnia zdania wybranymi czasownikami w formie bezokolicznika (WB)

• uzupełnia zdania odpowiednią formą podanego czasownika (WB)

• pisze zdania z użyciem wybranych wyrażeń (WB)

Uczeń 
• uzupełnia zdania 

informacjami o swoich 
upodobaniach i zwyczajach

• prowadzi dialog na 
podstawie uzupełnionych 
wcześniej zdań, porównując 
upodobania swoje i 
kolegi/koleżanki

• korzystając ze słownika, 
uzupełnia tabelkę 
odpowiednimi czasownikami 
i pisze zdania z ich użyciem 
(WB)

Unit 1 Test

Lekcja 5 (1E)
Środki językowe
Nazwy stylów muzycznych
Przymiotniki określające osobowość
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozpoznawanie związków między poszczególnymi 
częściami tekstu 
Mówienie: wyrażanie swoich opinii
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• dopasowuje nazwy stylów muzycznych do obrazków

• dopasowuje zdania do poszczególnych części tekstu

• dopasowuje zaznaczone w tekście wyrazy do ich definicji

• uzupełnia tekst piosenki wybranymi czasownikami zgodnie z nagraniem

• uzupełnia zdania wybranymi przymiotnikami określającymi cechy 
charakteru (WB)

• uzupełnia nazwy stylów muzycznych brakującymi literami (WB)

• wybiera poprawną odpowiedź na pytania dotyczące tekstu (WB)

Uczeń 
• wyraża opinię na temat 

osobowości i zamiłowań 
muzycznych osób na 
obrazkach

• prowadzi rozmowę, w której 
wyraża opinię na temat 
związku osobowości z 
upodobaniami muzycznymi

• pisze, jakie cechy 
charakteru mają fani 
podanych stylów 
muzycznych (WB)

Unit 1 Test
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Lekcja 6 (1F)
Środki językowe
Nazwy zainteresowań i hobby
Czasowniki służące do określenia upodobań (like, hate, can’t  
stand itp.); inne wyrażenia określające upodobania (keen on, fond 
of, itp.)
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii
Mówienie: Rozmowa z odgrywaniem roli – proponowanie, 
prezentowanie faktów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• dopasowuje wyrażenia do ich synonimów w tekście

• podaje nazwy znanych sobie  zainteresowań i form spędzania wolnego 
czasu

• odpowiada na pytania dotyczące dialogów z nagrania

• uzupełnia zdania wybranymi wyrażeniami zgodnie z nagraniem

• powtarza za nagraniem reakcje na wypowiedzi, stosując odpowiednią 
intonację

• mówi podane zdania i odpowiednio reaguje na zdania mówione przez 
kolegę

• uzupełnia nazwy zainteresowań  prezentowanych na obrazkach (WB)

• uzupełnia wyrażenia wybranymi wyrazami (WB)

• słucha nagrań i zaznacza odpowiednie reakcje (WB)

• pisze odpowiedzi na pytania z nagrania (WB)
• uzupełnia dialog brakującymi wyrazami i sprawdza zgodność z nagraniem 

(WB)

Uczeń 
• czyta dialog podziałem na 

role stosując wyrażenia 
odpowiednio do swoich 
zamiłowań

• układa wyrazy w 
odpowiedniej kolejności 
tworząc pytania, które 
zadaje koledze oraz 
odpowiada na jego pytania

• prowadzi dialog, w którym 
prezentuje swoje 
zainteresowania, pyta o 
zainteresowania kolegi , 
proponuje wspólne zajęcia

• pisze zdania z użyciem 
określonych wyrażeń (WB)

• wykorzystując podane 
informacje, pisze dialog 
(WB)

Short Test
Unit1Test 2A

Lekcja 7 (1G)
Środki językowe
Nazwy zainteresowań i hobby
Czasowniki i inne wyrażenia służące do określenia upodobań 
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji
Pisanie: wiadomość - opisywanie ludzi, wyrażanie opinii 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• zaznacza, jakie informacje zawierają oba teksty

• zaznacza odpowiednio pozytywne i negatywne cechy charakteru 
występujące w tekstach

• odpowiada na pytania dotyczące dialogów z nagrania

• uzupełnia wyrażenia wybranymi wyrazami

• zaznacza w tekstach przysłówki modyfikujące 

• zakreśla odpowiednie wyrazy w regułach dotyczących stosowania 
przysłówków modyfikujących

• uzupełnia zdania podanymi przysłówkami

• uzupełnia informacje zgodnie z tekstem (WB)

• układa wyrazy w odpowiedniej kolejności tworząc zdania (WB)

Uczeń 

• pisze swój profil osobisty na 
stronę internetową 

• zaznacza błędy w zdaniach 
i przepisuje zdania w 
poprawnej formie (WB)

• uzupełnia zdania tworząc 
wiadomość  (WB)

Unit 1 Test
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Lekcja 8 (Get ready for Matura 1) 
Środki językowe
Cechy charakteru, zainteresowania, zamiłowania
Czasowniki i inne wyrażenia służące do określenia upodobań
Czasy teraźniejsze
Bezokolicznik i forma –ing czasownika
Czytanie: prawda/fałsz
Mówienie: Rozmowa z odgrywaniem roli, rozmowa na podstawie 
ilustracji
Pisanie: wiadomość

Uczeń:
• łączy w pary przymiotniki o przeciwnym znaczeniu
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe zgodnie z tekstem
• rozmawia z kolegą na temat swoich zainteresowań i ulubionej muzyki
• uzupełnia zdania wybranymi wyrazami zgodnie z nagraniem
• wykonuje próbne zadanie egzaminacyjne – rozmawia na temat 

planowanego wyjścia na koncert

• wykonuje próbne zadanie egzaminacyjne – opisuje ilustrację i odpowiada 
na dotyczące jej pytania

• uzupełnia przymiotniki wybranymi przyrostkami (WB)
• dopasowuje połówki nazw stylów muzycznych (WB)

• uzupełnia zdania formą Present Simple lub Continuous wybranych 
czasowników (WB)

• zakreśla poprawne formy czasowników użyte w zdaniach (WB)

Uczeń 

• prowadzi dialog, w którym 
odpowiada na pytania 
poprzedzające tekst 

• odpowiada na pytania 
dotyczące  nagrania

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

Unit 1 Test

Lekcja 9
Progress Test Unit 1 Test A

UNIT 2 Winning and losing

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 10 (2A)
Środki językowe
Nazwy sportów
Czasowniki play, do, go używane z nazwami sportów
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie swoich upodobań
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, 
wyrażanie swoich opinii
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji – dobieranie 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• nazywa sportowców i sporty przedstawione na fotografiach

• dopasowuje podane nazwy sportów do rysunków

• wskazuje do jakich grup należą podane sporty
• dopasowuje sporty do odpowiednich czasowników

• uzupełnia nazwy sportów przedstawionych na rysunkach i pisze, kiedy 
odbywają się odpowiednie zawody (WB)

• pisze, w jakie dni odbywają się zawody wyłącznie określonego rodzaju 
sportów (WB)

• uzupełnia zdania odpowiednim czasownikiem i nazwą sportu (WB)

Uczeń:

• pisze nazwy innych sportów 
należących do różnych grup

• rozmawia z kolegą na temat 
swoich ulubionych sportów i 
sportów, których nie lubi; 
uzasadnia swoją opinię

• uzupełnia tekst wybranymi 
czasownikami w formie 
Past Simple (WB)

Unit 2 Test

Lekcja 11 (2B)
Środki językowe
Sporty i wydarzenia sportowe
Czas Past Simple
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej

Uczeń:

• na podstawie przeczytanego tekstu, zakreśla odpowiedni czasownik 

• podkreśla w tekście przykłady Past Simple 

• uzupełnia zdania oznajmujące, przeczenia i pytania w czasie Past Simple

Uczeń:
• pisze zdania prawdziwe i 

fałszywe o tym, co robił 
poprzedniego dnia

• mówi zdania i odgaduje, 
które ze zdań kolegów są 

Unit 2 Test
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Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych
Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Mówienie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

• słucha nagrania i wpisuje symbole zgodnie z wymową końcówek –ed 
różnych czasowników regularnych; powtarza czasowniki za nagraniem

• uzupełnia tekst formą Past Simple podanych czasowników

• uzupełnia pytania dotyczące tekstu

• uzupełnia tekst formą przeszłą wybranych czasowników (WB)

• uzupełnia zdania czasownikami w formie twierdzącej lub przeczącej (WB)

fałszywe, a które prawdziwe
• korzystając z podanych 

czasowników pisze zdania 
twierdzące lub przeczące 
dotyczące minionego 
weekendu

Lekcja 12 (2C)
Środki językowe
Nazwy sportów i wydarzeń sportowych
Liczby: odległość, prędkość itp.
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji – wielokrotny 
wybór
Mówienie: opisywanie ludzi miejsc i sytuacji, relacjonowanie 
wydarzeń
Pisanie: opisywanie zjawisk i czynności, relacjonowanie 
wydarzeń
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem 

Uczeń:
• zaznacza przymiotniki odpowiadające sportowi widocznemu na fotografii
• dopasowuje wyróżnione w tekście wyrazy do ich definicji
• odpowiada na pytania dotyczące tekstu

• wybiera poprawne odpowiedzi na pytania dotyczące nagrania

• opisuje z pamięci wybraną fotografię
• uzupełnia pytania wybranymi wyrazami (WB)

Uczeń:

• pracując z kolegami zbiera 
informacje i opisuje 
niezwykłe wydarzenie 
sportowe

• opowiada o niezwykłym 
wydarzeniu sportowym

• korzystając z Internetu, 
znajduje odpowiedzi na 
pytania dotyczące rożnych 
wydarzeń sportowych

Short Test
Unit 2Test 1A

Lekcja 13 (2D)
Środki językowe
Past Simple
Past Continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie prostych wypowiedzi pisemnych
Mówienie: relacjonowanie wydarzeń w przeszłości
Pisanie: relacjonowanie wydarzeń
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• odpowiada na pytanie dotyczące tekstu

• uzupełnia zdania odpowiednią formą to be

• znajduje w tekście przykłady ilustrujące reguły użycia czasów Past Simple 
i Past Continuous

• uzupełnia tekst odpowiednią formą podanych czasowników
• odpowiada na pytania dotyczące historyjki obrazkowej

• zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach, zgodnie z kontekstem 
(WB)

• uzupełnia zdania podanymi czasownikami w formie Past Simple lub Past 
Continuous (WB)

Uczeń:
• opowiada wydarzenie 

przedstawione w historyjce 
obrazkowej

• zaznacza i poprawia błędy 
gramatyczne w tekście 
(WB)

• dopasowuje czasowniki do 
rzeczowników i 
wykorzystuje wyrażenia do 
opisania obrazka w czasie 
Past Continuous (WB)

Unit 2 Test
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Lekcja 14 (2E)
Środki językowe
Czasowniki nieregularne
Czasy Past Simple i Continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji, rozpoznawanie 
związków między poszczególnymi częściami tekstu
Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• na podstawie fotografii, tytułu i pierwszych zdań artykułu mówi, czego 
dotyczy tekst 

• układa wydarzenia w kolejności, zgodnie z tekstem

• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe, zgodnie z tekstem

• wyszukuje w tekście formę przeszłą podanych czasowników 
nieregularnych

• na podstawie kontekstu określa, które z wyróżnionych wyrazów są 
czasownikami, a które rzeczownikami

• uzupełnia zdania odpowiednią formą wybranych wyrazów)

• uzupełnia tekst wybranymi wyrazami (WB)

Uczeń:
• przygotowuje i prowadzi 

dialog, w którym wciela się 
w rolę dziennikarza 
przeprowadzającego 
wywiad lub odpowiada na 
pytania dziennikarza

• pisze pytania do wywiadu z 
bohaterką artykułu

Unit 2 Test

Lekcja 15 (2F)
Środki językowe
Past Simple
Pytania szczegółowe
Zajęcia w czasie wolnym
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, 
wyrażanie emocji
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, określanie 
kontekstu sytuacyjnego
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem

Uczeń:
• uzupełnia dialog wybranymi wyrazami zgodnie z nagraniem
• czyta dialog z podziałem na role
• wskazuje wyrażenia oznaczające zainteresowanie

• dopasowuje osoby z nagrania do sytuacji 

• uzupełnia pytania zgodnie z nagraniem

• pisze zdania o swoich zajęciach  w przeszłości oraz pytania dotyczące 
zdań kolegi

• dopasowuje nazwy czynności do obrazków (WB)
• układa wyrazy w odpowiedniej kolejności tworząc pytania i dopasowuje do 

nich odpowiedzi (WB)

• pisze pytania szczegółowe do podanych sytuacji oraz podaje odpowiedzi 
(WB)

• układa zdania dialogu w odpowiedniej kolejności, zgodnie z nagraniem 
(WB)

Uczeń:
• prowadzi dialog, w którym 

informuje o swoich 
zajęciach oraz wyraża 
zainteresowanie 
wypowiedziami kolegi i pyta 
o szczegóły

• prowadzi rozmowę o 
minionym weekendzie

• słucha nagrania i zadaje 
szczegółowe pytania (WB)

• pisze dialog w oparciu o 
model (WB)

Short Test
Unit 2Test 2A

Lekcja 16 (2G)
Środki językowe
Język nieformalny
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, 
rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi
Pisanie: przedstawianie faktów z przeszłości, stosowanie 
właściwego stylu wypowiedzi
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem

Uczeń:
• zaznacza odpowiednie obrazki zgodnie z tekstem

• zaznacza w tekście zwroty nieformalne odpowiadające podanym 
wyrażeniom

• przepisuje zdania w stylu nieformalnym

• przyporządkowuje zdania odpowiednim paragrafom listu
• odpowiada na pytania dotyczące modelowego listu

• pisze, jakie sporty wspomniane są w liście (WB)

• uzupełnia list wybranymi wyrażeniami (WB)

Uczeń:

• pisze list prywatny na 
podstawie modelowego 
tekstu

• korzystając ze słownika 
pisze definicje podanych 
wyrazów(WB)

• uzupełnia list prywatny 
zgodnie z instrukcją (WB)

Unit 2 Test
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Lekcja 17
Środki językowe
Cechy charakteru
Nazwy zainteresowań, sportów, stylów muzycznych
Czasy Present Simple i Continuous oraz Past Simple i Continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji, określanie formy 
tekstu
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji
Pisanie: wiadomość – udzielanie informacji 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

Uczeń:
• uzupełnia wypowiedzi wybranymi przymiotnikami

• rozwiązuje anagramy i pisze nazwy stylów muzycznych

• uzupełnia wiadomość wybranymi czasownikami w czasie Present Smple 
lub Continuous

• uzupełnia zdania formą –ing lub bezokolicznikiem podanych czasowników

• łączy wyrazy tworząc nazwy sportów
• dopasowuje czasowniki do wyrażeń tworząc nazwy zajęć w czasie 

wolnym

• przepisuje podane zdania w formie twierdzącej lub pytającej

• uzupełnia tekst formą Past Simple lub Continuous podanych czasowników

• wskazuje odpowiedni rodzaj przeczytanego tekstu
• dopasowuje nagłówki do paragrafów
• zaznacza w tabeli odpowiednie osoby zgodnie z nagraniem

• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe, zgodnie z nagraniem

• rozwiązuje anagramy i pisze nazwy sportów (WB)

• zakreśla w zdaniach poprawne czasowniki (WB)
• przekształca odpowiednio zadania twierdzące w przeczące i na odwrót 

(WB)

Uczeń:

• układa zdania w 
odpowiedniej kolejności 
tworząc dialog

• uzupełnia dialog 
brakującymi wyrazami

• prowadzi dialog dotyczący 
ogłoszenia o pracę

• pisze wiadomość 
zawierającą określone 
informacje

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

Unit 2 Test

Lekcja 18
Progress Test Unit 2.

UNIT 3 House and home

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE
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Lekcja 19 (3A)
Środki językowe
Nazwy miejsc w mieście i na wsi
Przyimki ruchu
Rzeczowniki złożone
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• dopasowuje podane nazwy do miejsc na obrazkach

• dopasowuje przyimki ruchu do symboli
• zaznacza na obrazku trasę, zgodnie z nagraniem
• uzupełnia instrukcje wybranymi wyrazami, zgodnie z nagraniem

• uzupełnia tekst wybranymi przyimkami oraz zaznacza trasę na mapie 
(WB)

• uzupełnia wyrazy brakującymi literami oraz zaznacza, czego nie ma na 
obrazku (WB)

• uzupełnia zdania wybranymi wyrazami tworząc rzeczowniki złożone, 
sprawdza poprawność z nagraniem (WB)

Uczeń:
• mówi, dlaczego chciałby 

mieszkać w miejscu 
przedstawionym na 
wybranym przez siebie 
obrazku

• wskazuje drogę do 
wybranych miejsc na 
obrazku oraz zaznacza 
trasę zgodnie z instrukcją 
kolegi

• słucha nagrania i zaznacza 
sylaby akcentowane (WB)

Unit 3 Test

Lekcja 20 (3B)
Środki językowe
Określanie ilości: some, any, much, many, lot of, a little, a few
Nazwy miejsc w mieście
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, 
znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie głównej 
myśli poszczególnych części tekstu
Pisanie: opisywanie miejsc 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• dopasowuje pytania do paragrafów

• wyszukuje some i any w przeczytanym tekście i uzupełnia reguły 
dotyczące ich użycia

• uzupełnia dialog wpisując some i any, a następnie sprawdza poprawność 
z nagraniem

• wskazuje w tekście rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

• na podstawie tekstu uzupełnia tabelkę prezentującą stosowanie różnych 
określeń ilości z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

• zaznacza w tekście poprawne wyrażenie

• uzupełnia tekst wpisując some lub any (WB)

• zakreśla w zdaniach odpowiednie określenia ilości (WB)

• uzupełnia zdania wybranymi wyrazami (WB)

Uczeń:
• pracując z kolegami, pisze 

reklamę swojego miasta lub 
swojej wsi

• stosując podane wyrazy, 
opisuje swoje miasto 
zgodnie z wzorem

Unit 3 Test
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Lekcja 21 (3C)
Środki językowe
Nazwy miejsc
Określenia ilości
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności; wyrażanie i 
uzasadnianie opinii
Czytanie: określanie myśli głównej tekstu oraz poszczególnych 
części tekstu
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 

Uczeń:
• przyporządkowuje nagłówki poszczególnym częściom tekstu

• na podstawie tekstu, uzupełnia zdania wybranymi wyrazami

• słucha nagrania i określa, które osoby są za a które przeciw zakazowi 
polowań

• przyporządkowuje zdania osobom z nagrania

• uzupełnia zdania wybranymi wyrazami zgodnie z nagraniem (WB)

• wybiera i zakreśla zdanie, określające temat tekstu (WB)

• zaznacza poprawną odpowiedź, zgodnie z tekstem (WB)

Uczeń:
• opisuje fotografię 

przedstawiającą polowanie

• rozmawiając z kolegą 
przedstawia i uzasadnia 
swój pogląd na temat 
zakazu polowań

• na podstawie informacji 
znalezionych w Internecie, 
pisze nazwy trzech miast, w 
których wprowadzono 
opłatę za wjazd do centrum 
(WB)

Short Test
Unit 3 Test 1A

Lekcja 22 (3D)
Środki językowe
Przedimki a/an i the
like/don’t like
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie opinii
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych
Reagowanie ustne: wyrażanie opinii i pytanie o opinie
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• dopasowuje reguły gramatyczne do wyróżnionych w tekście wyrażeń

• zakreśla w tekście a lub the i dopasowuje odpowiednie reguły

• zakreśla w zdaniach odpowiednie wyrażenia, zgodnie z regułą

• powtarza za nagraniem wyrażenia z the poprzedzającym odpowiednio 
samogłoski i spółgłoski 

• uzupełnia zdania wpisując a, an lub the (WB)

• uzupełnia pary zdań przedimkiem the lub zaznacza, że zdanie jest 
poprawne (WB)

• zaznacza zdania poprawne i poprawia zdania niepoprawne wykreślając 
błędnie użyte przedimki (WB)

• uzupełnia dialog wpisując odpowiednio a, an, the lub – (WB)

Uczeń:
• mówi, czy chciałby 

mieszkać w mieście 
przedstawionym na zdjęciu i 
uzasadnia swoją opinię

• prowadzi dialog w którym 
pyta, czy kolega lubi 
określone rzeczy i miejsca; 
odpowiada na pytania kolegi

• na podstawie informacji 
znalezionych w Internecie 
uzupełnia nazwy krajów 
przedimkiem the (WB)

Unit 3 Test

Lekcja 23 (3E)
Środki językowe
Słownictwo związane z szyciem na wsi i pracą na farmie
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie 
opinii i pytanie o opinie
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, określanie 
głównej myśli tekstu, rozpoznawanie związków między 
poszczególnymi częściami tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• mówi, jaką grę przedstawia fotografia i podaje nazwy znanych sobie 
innych gier sieciowych

• odpowiada na pytania dotyczące tekstu

• dopasowuje wyróżnione w tekście rzeczowniki do ich definicji

• dopasowuje zdania do luk w tekście
• wybiera najlepsze streszczenie treści piosenki

• uzupełnia tekst wybranymi wyrazami (WB)

• wybiera najlepszą definicję podanego wyrażenia zgodnie z przeczytanym 
tekstem (WB)

Uczeń:

• rozmawia z kolegą na temat 
gry komputerowej 
prezentowanej w tekście 
oraz podobnych gier 

• odpowiada na pytania 
wykorzystując  informacje 
znalezione w Internecie 
(WB)

Unit 3 Test
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Lekcja 24 (3F)
Środki językowe
Przyimki miejsca
Nazwy miejsc związanych z podróżowaniem, środków transportu 
itp.
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi i czynności, wyrażanie opinii
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, 
wyrażanie opinii, pytanie o opinię
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem

Uczeń:
• dopasowuje wyrazy do osób i rzeczy na obrazkach
• słucha nagrania i zaznacza, który obrazek jest opisywany
• zaznacza wyrażenia występujące w nagraniu
• powtarza wyrażenia za nagraniem, stosując odpowiednią intonację
• odpowiada na pytania dotyczące fotografii

• uzupełnia reguły wybranymi wyrażeniami (WB)

• uzupełnia zdania opisujące fotografię wybranymi wyrażeniami (WB)

• słucha zdań opisujących fotografię i zaznacza, które z nich są prawdziwe, 
a które fałszywe (WB)

• uzupełnia odpowiedzi na pytania dotyczące fotografii (WB)

Uczeń:

• wraz z kolegą stosując 
podane wyrażenia mówi 
zdania opisujące obrazek

• prowadzi dialog, w którym 
opisuje fotografię, wyraża 
opinię oraz pyta o opinię 
dotyczącą odczuć osób z 
fotografii

• pisze zdania opisujące 
sytuację na fotografii (WB)

Short Test
Unit 3 Test 2A

Lekcja 25 (3G)
Środki językowe
Przymiotniki podstawowe i mocne
Słownictwo związane ze spędzaniem wakacji
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Reagowanie ustne: wyrażanie i uzyskiwanie opinii
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, 
znajdywanie określonych informacji w tekście
Pisanie: opisywanie miejsc i czynności, wyrażanie uczuć, 
stosowanie stylu nieformalnego
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

Uczeń:

• prowadzi dialog, w którym pyta, czy kolega lubi podane zajęcia wakacyjne, 
odpowiada na pytania kolegi

• zaznacza podane zajęcia w tekście pocztówek

• odpowiada na pytania dotyczące treści pocztówek
• dopasowuje użyte w tekście mocne przymiotniki do ich podstawowych 

odpowiedników
• przepisuje tekst zastępując podane przymiotniki ich mocnymi 

odpowiednikami

• uzupełnia tabelkę wybranymi wyrazami (WB)

• tłumaczy zdania na język polski (WB)

Uczeń:
• pisze pocztówkę z wakacji 

zawierającą wymagane 
informacje

• sprawdza znaczenie 
podanych przymiotników w 
słowniku i zaznacza, który z 
nich nie jest „mocnym” 
przymiotnikiem (WB) 

• stosując się do wskazówek 
pisze pocztówkę z wakacji 
(WB)

Unit 3 Test

Lekcja 26 – (Get ready for matura 2)
Środki językowe
Słownictwo związane z miejscem zamieszkania oraz sportem
Wyrażania określające ilość 
Przedimki określone i nieokreślone
Przyimki miejsca i ruchu
Przymiotniki podstawowe i mocne
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie prostych tekstów, znajdywanie określonych 
informacji
Słuchanie: rozumienie prostych tekstów, znajdywanie 
określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie osób, miejsc i czynności, wyrażanie opinii
Pisanie: opisywanie miejsc, przedstawianie zalet
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 

Uczeń:
• uzupełnia definicje wybranymi wyrazami

• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe, zgodnie z nagraniem

• zaznacza poprawną odpowiedź na pytania dotyczące przeczytanego 
tekstu

• odpowiada na pytania dotyczące uprawiania sportu przez polską młodzież
• słucha nagrania i znajduje trzy błędy w opisie obrazka

• mówi, jakie wyrażenia i czasy zostały użyte w nagraniu

• wraz z kolegą wykonuje zadanie egzaminacyjne – opisuje obrazek i 
odpowiada na dotyczące go pytania

• rozwiązuje krzyżówkę (WB)

• uzupełnia instrukcje wybranymi wyrażeniami (WB)

Uczeń:
• rozmawia z kolegą na temat 

zalet i wad wspólnego 
zamieszkania

• odpowiada na pytania 
dotyczące stosowania 
niedozwolonych substancji 
w sporcie

• pisze list prywatny, w 
którym opisuje swój nowy 
dom i okolice oraz zaprasza 
kolegę do siebie

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

Unit 3 Test
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świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem

• uzupełnia zdania wybranymi określeniami ilości (WB)

• zaznacza poprawny przyimek, którym należy uzupełnić luki w zdaniach 
(WB)

Lekcja 27
Progress Test Unit 3 Test A

UNIT 4 Lights, camera, action!

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 28 (4A)
Środki językowe
Nazwy gatunków filmowych
Przymiotniki opiniujące
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji; określanie 
głównej myśli poszczególnych fragmentów tekstu - dobieranie
Mówienie: opisywanie filmów, wyrażanie opinii o filmie
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii
Pisanie: opisywanie filmów, wyrażanie opinii o filmie
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 

Uczeń:
• dopasowuje nazwy gatunków filmowych do zdjęć

• mówi, jakie gatunki filmowe lubi i podaje przykłady

• słucha nagrania i dopasowuje nazwy gatunków filmowych do słyszanych 
fragmentów

• sprawdza znaczenie podanych przymiotników w słowniku, a następnie 
dopasowuje przymiotniki do wypowiedzi

• podaje tytuły swojego ulubionego filmu, oraz filmu, który mu się nie 
podoba i stosuje odpowiednie przymiotniki do opisania ich akcji, muzyki 
itp.

• uzupełnia nazwy gatunków filmowych przedstawionych na rysunkach 
(WB)

• uzupełnia zdania wybranymi przymiotnikami (WB)

• zakreśla w zdaniach poprawny przymiotnik(WB)

Uczeń:

• rozmawia z kolegą na temat 
swoich ulubionych filmów i 
filmów, których nie lubi; pyta 
o opinię

• pisze krótki tekst na temat 
obejrzanego filmu (WB)

Unit 4 Test

Lekcja 29 (4B)
Środki językowe
Filmy, programy telewizyjne
Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych
Mówienie: udzielanie informacji, wyrażanie opinii
Reagowanie ustne: wyrażanie opinii, pytanie o opinię
Pisanie: udzielanie informacji, wyrażanie opinii
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• zakreśla w tekście przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym 

• uzupełnia tabelkę przymiotnikami z tekstu
• wykorzystując podane informacje pisze ze zdania, w których porównuje 

dwa filmy
• uzupełnia tekst odpowiednią formą podanego przymiotnika

• uzupełnia tabelkę formą wyższą i najwyższą podanych przymiotników 
(WB)

• wykorzystując podane wyrażenia, tworzy pytania i odpowiada na nie (WB)

• pisze zdania porównując trzy rzeczy (WB)

• uzupełnia tekst podanymi przymiotnikami w stopniu wyższym lub 
najwyższym (WB)

Uczeń:

• pisze pytania z 
zastosowaniem 
przymiotników w stopniu 
najwyższym

• prowadzi dialog, w którym 
zadaje przygotowane przez 
siebie pytania dotyczące 
filmów, programów 
telewizyjnych  aktów; 
odpowiada na pytania kolegi

• pisze zdania porównując 
podane rzeczy i miejsca 
(WB)

Unit 4 Test
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Lekcja 30 (4C)
Środki językowe
Filmy, nagrody filmowe
Przymiotniki
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji; określanie myśli 
głównej poszczególnych części tekstu - dobieranie
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji – prawda/fałsz
Mówienie: opisywanie ludzi miejsc i sytuacji, wyrażanie opinii
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem 

Uczeń:
• czyta tekst i dopasowuje nagłówki do paragrafów
• odpowiada na pytania dotyczące tekstu
• dopasowuje wyróżnione w tekście wyrazy do ich definicji

• odpowiada na pytania dotyczące nagrania

• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe, zgodnie z nagraniem

• uzupełnia tekst wybranymi wyrazami (WB)

• zaznacza zdanie prawdziwe, zgodnie z tekstem (WB)

• uzupełnia zdania odpowiednimi wyrazami, zgodnie z treścią 
przeczytanego tekstu (WB)

Uczeń:
• opisuje sytuacje na 

obrazkach wykorzystując 
podane wyrazy

• rozmawia z kolegą na temat 
niedawno obejrzanych 
filmów i decyduje, jakie 
przyznałby im nagrody; 
uzasadnia swój wybór

• opowiada o niezwykłym 
wydarzeniu sportowym

• korzystając z Internetu, 
wpisuje informacje na temat 
laureatów Złotego Globu 
(WB)

Short Test
Unit 4 Test 1A

Lekcja 31 (4D)
Środki językowe
(not) as…as, too, enough
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji
Pisanie: opisywanie osób i zjawisk
Reagowanie ustne: proponowanie i odrzucanie propozycji
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe zgodnie z treścią 

dialogu

• uzupełnia reguły dotyczące stosowania (not) as…as, too i enough

• pisze zdania porównując siebie i swojego kolegę

• uzupełnia odpowiedzi na pytania

• uzupełnia dialog wyrażeniami (not) as…as, too lub enough oraz 
odpowiednią formą podanego przymiotnika

• wykorzystując podane informacje porównuje dwoje aktorów (WB)

• pisze zdania, korzystając z podanych wyrażeń i stosując too (WB)

• przepisuje utworzone przez siebie zdania stosując (not) enough (WB)

Uczeń:
• rozmawia z kolegą 

proponując zajęcia i podając 
powody odrzucenia 
propozycji

• zaznacza i poprawia błędy 
gramatyczne w zdaniach 
(WB)

• uzupełnia popularne 
angielskie porównania 
wybranymi wyrazami oraz 
podaje przykłady polskich 
porównań (WB)

Unit 4 Test

Lekcja 32 (4E)
Środki językowe
Słownictwo związane z tworzeniem filmów, efektów specjalnych 
itp.
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji – dobieranie, 
wielokrotny wybór
Mówienie: opisywanie sytuacji, wyrażanie opinii
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• czyta tekst i dopasowuje nagłówki do paragrafów
• wybiera właściwe zakończenia zdań zgodnie z tekstem
• uzupełnia wyrażenia wybranymi wyrazami i sprawdza poprawność w 

tekście
• dopasowuje wyrażenia do definicji (WB)
• czyta tekst i pisze pojawiające się w nim nazwiska aktorów  (WB)
• uzupełnia zdanie podając uzasadnienie, dlaczego (nie) chciałby być 

kaskaderem (WB)

Uczeń:
• korzystając z podanych 

wyrażeń, opisuje sytuacje 
przedstawione na zdjęciach

• rozmawia z kolegą na temat 
zastępowania aktorów 
kaskaderami, uzasadnia 
swoją opinię

Unit 4 Test
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Lekcja 33 (4F)
Środki językowe
I’d like to..; I’ll…Could you..?
Ceny, daty, godziny
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, 
prowadzenie prostych negocjacji
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, określanie 
kontekstu sytuacyjnego
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem

Uczeń:

• zaznacza odpowiedni pokaz filmowy, zgodnie z treścią dialogu

• czyta dialog z podziałem na role, stosując podane informacje o pokazach 
filmowych

• powtarza wyrażenia za nagraniem

• słucha nagrania i uzupełnia informacje 

• układa wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania występujące w 
nagraniu

• uzupełnia wyrażenia wybranymi wyrazami (WB)

• słucha nagrania i wybiera właściwą odpowiedź (WB)

• słucha dialogu i uzupełnia tabelkę korzystając z przedstawionych 
informacji (WB)

Uczeń:

• wraz z kolegą przygotowuje 
i odtwarza dialog, w którym 
wciela się w rolę osoby 
kupującej lub sprzedającej 
bilet do kina lub na koncert

• uzupełnia tabelkę 
informacjami o wybranym 
pokazie filmowym (WB)

• korzystając z 
przygotowanych przez 
siebie informacji, pisze 
dialog między sprzedawcą 
biletów a klientem (WB)

Short Test
Unit 4Test 2A

Lekcja 34 (4G)
Środki językowe
Nazwy programów telewizyjnych
Pytania, zaimki pytające
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Pisanie: ankieta, uzyskiwanie i przekazywanie informacji, 
wyrażanie swoich opinii
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem

Uczeń:
• podaje przykłady różnych rodzajów programów filmowych
• uzupełnia pytania wybranymi wyrazami/wyrażeniami
• dopasowuje odpowiedzi do pytań
• układa wyrazy w odpowiedniej kolejności tworząc pytania
• uzupełnia pytania stosując podane czasowniki w odpowiedniej formie
• rozmawia z kolegą zadając mu przygotowane pytania i odpowiadając na 

jego pytania

• uzupełnia nazwy programów telewizyjnych wybranymi wyrazami (WB)

• uzupełnia list wybranymi wyrażeniami (WB)

• wykorzystując podane wyrażenia, pisze pytania ankiety (WB)

Uczeń:
• przygotowuje pytania 

ankiety dotyczącej 
oglądania filmów i 
chodzenia do kina

• przeprowadza ankietę i 
prezentuje wyniki w formie 
plakatu

• uzupełnia pytania ankiety 
dotyczącej filmów i udziela 
odpowiedzi oraz zapisuje 
odpowiedzi kolegi (WB)

Unit 4 Test

Lekcja 35
Środki językowe
Gatunki filmowe, miejsca w mieście i na wsi; przymiotniki
Przedimki, określenia ilości
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji
Mówienie: wyrażanie opinii
Pisanie: wiadomość – udzielanie informacji, wyrażanie opinii 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

Uczeń:

• uzupełnia zdania  brakującymi wyrazami

• układa wyrazy w odpowiedniej kolejności tworząc instrukcje
• zakreśla w tekście poprawne wyrażenia ilości

• uzupełnia zdania właściwym przedimkiem

• uzupełnia wyrażenia wybranymi wyrazami
• uzupełnia definicje wybraną nazwą gatunku filmowego
• uzupełnia przymiotniki brakującymi literami

• uzupełnia tekst formą Past Simple lub Continuous podanych czasowników

• uzupełnia zdania odpowiednią formą podanych przymiotników

• przepisuje zdania, stosując podane wyrażenia

• uzupełnia dialog wybranymi wyrazami

Uczeń:
• mówi, czy lubi przebywać w 

bardzo dużym mieście, 
uzasadnia swoją opinię

• rozmawia z kolegą na temat 
oglądania filmów

• pisze wiadomość na forum 
internetowe, podając 
informacje o swoim 
ulubionym filmie

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

Unit 4 Test
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• zakreśla w tekście nazwy miejsc widzianych na fotografiach

• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe, zgodnie z tekstem

•  zaznacza odpowiedni przymiotnik opisujący uczucia osoby z nagrania
• uzupełnia zdania imionami osób z nagrania

• uzupełnia zdania wybranymi przymiotnikami (WB)

• rozwiązuje krzyżówkę (WB)

• uzupełnia zdania, wpisując too lub enough (WB)

• przepisuje zdania, stosując (not) as…as

Lekcja 36
Progress Test Unit 4.
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UNIT 5 Shopping

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 37 (5A)
Środki językowe
Nazwy sklepów
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
przedstawianie faktów
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście
Pisanie: przedstawianie faktów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• dopasowuje nazwy sklepów do rzeczy, które można tam nabyć

• powtarza nazwy sklepów za nagraniem

• pracując z kolegą, mówi, co można nabyć w podanych sklepach

• odpowiada na pytania dotyczące nagrania
• zaznacza zdania występujące w nagraniu

• dopasowuje nazwy sklepów do obrazków (WB)

• pisze nazwy sklepów, zgodnie z nagraniem (WB)

• pisze zdania według wzoru, podając, co można kupić w danym sklepie 
(WB)

• słucha nagrania i zapisuje ceny (WB)

Uczeń:

• wybiera sklep, w którym 
wydałby 1000zł i wyjaśnia, 
co kupiłby i dlaczego nie 
wybrał pozostałych dwóch

• w grupie gra w grę 
pamięciową powtarzając 
zdanie kolegów i dodając 
kolejną nazwę sklepu oraz 
odpowiedni produkt

• uzupełnia list formą Past  
Simple wybranych 
czasowników

• zapisuje zdania słyszane w 
nagraniu  (WB)

Unit 5 Test

Lekcja 38 (5B)
Środki językowe
Present perfect
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, 
znajdywanie określonych informacji w tekście
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji
Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• zaznacza odpowiednią osobę na podstawie przeczytanego tekstu

• na podstawie tekstu uzupełnia tabelkę czasownikami w formie  Present  
Perfect

• wyszukuje w tekście inne przykłady Present Perfect i dopasowuje do nich 
reguły

• uzupełnia dialog formą Present Perfect podanych czasownikiem, 
następnie sprawdza poprawność z nagraniem

• zaznacza w tekście odpowiednio formy been to, gone to i been

• uzupełnia zdania wpisując for lub since

• pisze formę past participle podanych czasowników (WB)

• uzupełnia zdania formą twierdzącą lub przeczącą podanych czasowników 
(WB)

• uzupełnia luki w zdaniach wpisując been lub gone (WB)

• na podstawie nagrania zaznacza odpowiednio czynności wykonane i 
niewykonane  (WB)

• pisze pytania i krótkie odpowiedzi dotyczące czynności z nagrania (WB)

• zakreśla w zdaniach for lub since (WB)

Uczeń:

• prowadzi dialog, w którym 
pyta How long…? i 
odpowiada na pytania kolegi 
stosując since lub for

• w oparciu o podane zdania 
w Past Simple, pisze 
pytania w Present Perfect 
oraz odpowiada na nie (WB)

• pisze pocztówkę z wakacji 
wykorzystując informacje z 
nagrania (WB)

Unit 5 Test

Lekcja 39 (5C) Uczeń: Uczeń: Short Test
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Środki językowe
Nazwy sklepów i dzielnic handlowo-rozrywkowych
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, określanie 
intencji nadawcy
Czytanie: określanie myśli głównej poszczególnych fragmentów 
tekstu, znajdywanie określonych informacji
Mówienie: opisywanie miejsc, wyrażanie opinii
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

• czyta tekst i dopasowuje zdjęcia do paragrafów
• odpowiada na pytania dotyczące tekstu
• na podstawie tekstu, dopasowuje wyrazy do definicji

• słucha nagrania i dopasowuje ogłoszenia do intencji nadawcy

• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe zgodnie z nagraniem

• uzupełnia tekst wybranymi wyrazami (WB)

• czyta tekst i określa, z czego słynęła Carnaby Street w latach 
sześćdziesiątych (WB)

• dopasowuje nagłówki do paragrafów (WB)

• zaznacza zdania fałszywe i prawdziwe zgodnie z nagraniem (WB)

• udziela informacji na temat 
Covent Garden na 
podstawie własnych 
wiadomości lub 
przedstawionych zdjęć

• rozmawia z kolegą planując 
popołudnie w Covent 
Garden, opowiada o 
podobnym miejscu w swoim 
mieście 

• korzystając z Internetu, 
wpisuje nazwy sklepów 
działających obecnie na 
Carnaby Street (WB)

Unit 5 Test 1A

Lekcja 40 (5D)
Środki językowe
Czasy Present perfect i Past Simple
Have you ever…?
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji
Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe, zgodnie z dialogiem

• określa, jaki czas użyto w wyróżnionych w dialogu wyrażeniach i 
dopasowuje przykłady do reguł

• zakreśla poprawne wyrażenia w zdaniach
• uzupełnia dialogi poprawną formą podanego czasownika

• uzupełnia pytania formą past participle wybranych czasowników

• uzupełnia dialog formą Present Perfect lub Past Simple podanych 
czasowników (WB)

• uzupełnia zdania poprawną formą podanego czasownika, a następnie 
dopasowuje pytania do odpowiedzi (WB)

Uczeń:

• prowadzi dialog, w którym 
zadaje przygotowane przez 
siebie pytania oraz udziela 
odpowiedzi na pytania 
kolegi 

• pisze wymyślone przez 
siebie pytania i udziela 
odpowiedzi (WB)

• podkreśla błędy w tekście i 
przepisuje zdania w 
poprawnej formie (WB)

Unit 5 Test

Lekcja 41 (5E)
Środki językowe
Słownictwo związane ze sprzedażą i reklamą
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, 
określanie myśli głównej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii, przedstawianie faktów
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie opinii
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe, zgodnie z tekstem

• określa, jaką częścią mowy są w jakiej liczbie występują wyróżnione w 
tekście wyrazy

• uzupełnia definicje wyróżnionymi w tekście wyrazami
• wybiera poprawną odpowiedź zgodnie z tekstem
• uzupełnia email wybranymi wyrazami (WB)

• czyta tekst i wybiera najlepszy tytuł (WB)

• pisze co chciałby kupić i sprzedać na aukcji internetowej i uzasadnia swój 
wybór (WB)

Uczeń:

• rozmawia na temat Ebay i 
innych aukcji internetowych

• pracując z kolegą, mówi, 
czy zgadza się z podanymi 
opiniami, uzasadnia swoje 
zdanie

• pisze, co myśli o pomyśle 
Rona Steena i uzasadnia 
swoją opinię (WB)

Unit 5 Test

Lekcja 42 (5F)
Środki językowe

Uczeń:
• odpowiada na pytania dotyczące dialogu

Uczeń:

• opisuje ilustrację i 

Short Test
Unit 5 Test 2A.
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Wady towarów, 
Czas Present Perfect
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, 
prowadzenie prostych negocjacji
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

• powtarza zdania za nagraniem, zwracając uwagę na intonację

• uzupełnia tabelkę wybranymi nazwami rzeczy

• czyta dialog z podziałem na role, zastępując wyróżnione wyrażenia innymi 

• uzupełnia tabelę informacjami z nagrania

• uzupełnia luki w zdaniach wybranymi wyrazami, zgodnie z nagraniem

• dopasowuje połówki zdań (WB)
• słucha nagrania i uzupełnia dialog wybranymi zdaniami (WB)
• uzupełnia tabelkę informacjami z dialogu (WB)
• dopasowuje problemy do produktów (WB)
• uzupełnia tabelkę wymyślonymi przez siebie informacjami o wadliwym 

towarze (WB)

• układa wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc wypowiedzi 
sprzedawcy (WB)

odpowiada na dotyczące jej 
pytania

• przygotowuje i prowadzi 
dialog w sklepie, wcielając 
się w rolę klienta 
składającego reklamację lub 
sprzedawcy przyjmującego 
zażalenie

• wyobraża sobie i pisze, 
jakie wady mogła mieć 
zakupiona żywność (WB)

• korzystając z 
przygotowanych przez 
siebie zdań oraz informacji, 
pisze dialog pomiędzy 
sprzedawcą a klientem 
składającym zażalenie (WB)

Lekcja 43 (5G)
Środki językowe
Język formalny
Oficjalny list z zażaleniem
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji
Pisanie: przedstawianie faktów, wyrażanie życzeń, prowadzenie 
prostych negocjacji – list formalny
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• odpowiada na pytania dotyczące jednego z listów
• dopasowuje zasady do fragmentów listów
• tłumaczy wyrażenia na język polski

• dopasowuje fragmenty listu do miejsc na diagramie (WB)

• pisze, w którym paragrafie umieszczono określone informacje (WB)

• uzupełnia zdania wybranymi wyrazami oraz zaznacza zdania występujące 
w liście (WB)

• przepisuje zdania, używając stylu formalnego (WB)

• uzupełnia list na podstawie podanych informacji (WB)

Uczeń:
• rozmawia z kolegą 

udzielając informacji 
dotyczących przeczytanego 
listu, pyta o informacje 
zawarte w drugim liście

• pisze list z zażaleniem, 
przedstawiając problem i 
domagając się jego 
rozwiązania

• korzystając z informacji 
przygotowanych na 
poprzedniej, uzupełnia list z 
zażaleniem (WB)

Unit 5 Test

Lekcja 44 (Get ready for matura 3)
Środki językowe
Nazwy sklepów, typy wakacji, zajęcia na wakacjach
Kupowanie, zażalenia, problemy
Czasy Present perfect i Past Continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych – 
znajdywanie określonych informacji
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, sytuacji
Reagowanie ustne: prowadzenie prostych negocjacji – składanie 
reklamacji
Pisanie: przedstawianie faktów, wyrażanie życzeń, prowadzenie 

Uczeń:
• słucha nagrania i zakreśla poprawą odpowiedź

• dopasowuje zajęcia do rodzajów wakacji

• mówi, jaki typ wakacji lubi najbardziej i dlaczego

• czyta tekst i dopasowuje oferty wakacyjne do zdań

• słucha przykładowego nagrania ustnego egzaminu maturalnego i 
odpowiada na pytania dotyczące jego wykonania

• wykonuje zadanie maturalne – prowadzi dialog w sklepie
• wykonuje zadanie egzaminacyjne – opisuje obrazek i odpowiada na 

dotyczące go pytania

• uzupełnia luki w tekście nazwami sklepów (WB)

Uczeń:
• rozmawia na temat tego, 

jakie przedstawienia lubi 
oglądać, uzasadnia swoją 
opinię

• rozmawiając z kolegą, 
odpowiada na pytania 
dotyczące zakupów, wad 
towarów, reklamacji w 
sklepach i restauracjach

• pisze oficjalny list z 
zażaleniem do biura 
podróży

• dokonuje samooceny 

Unit 5 Test
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prostych negocjacji – list formalny
 Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

• odpowiada na pytania, podając odpowiednie nazwy sklepów (WB)

• układa wyrazy w zdaniach w odpowiedniej kolejności, tworząc dialog w 
sklepie (WB)

• uzupełnia pocztówkę formą Present Perfect podanych czasowników (WB)

• uzupełnia zdania odpowiednimi formami podanych czasowników (WB)

swoich postępów, 
zaznaczając właściwe dla 
siebie opcje (WB)

Lekcja 45
Progress Test Unit 5
Cumulative Test Units 1-5

UNIT 6 How techie are you

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 46(6A)
Środki językowe
Nazwy urządzeń elektronicznych
Funkcje urządzeń
czasowniki frazowe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji
Mówienie: opisywanie rzeczy, wyrażanie opinii
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• dopasowuje nazwy urządzeń do obrazków,

• powtarza nazwy urządzeń za nagraniem
• uzupełnia zdania nazwami urządzeń
• dopasowuje nazwy urządzeń do ich funkcji
• słucha nagrania i dopasowuje reklamy do nazw urządzeń

• zakreśla nazwy urządzeń w diagramie (WB)

• pisze, jakie są ulubione urządzenia osób z nagrania (WB)

• uzupełnia zdania informacjami z nagrania (WB)

Uczeń:

• mówi, które dwa urządzenia 
chciałby wygrać i uzasadnia 
swój wybór; wraz z 
kolegami ustala, jakie 
urządzenia są najbardziej 
popularne

• korzystając z podanych 
wyrazów, uzupełnia zdania 
odpowiednimi czasownikami 
frazowymi (WB)

Unit 6 Test

Lekcja 47 (6B)
Środki językowe
Will/going to
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, 
znajdywanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie swoich intencji i planów
Pisanie: opisywanie planów i intencji
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• opisuje obrazek, korzystając z podanych wyrazów

• zakreśla w dialogu właściwe formy czasownika; sprawdza poprawność z 
nagraniem

• dopasowuje reguły do przykładów w dialogu

• uzupełnia wypowiedzi wpisując will lub going to

• powtarza zdania za nagraniem, zwracając uwagę na wymowę i intonację

• zakreśla w zdaniach will lub going to (WB)

• uzupełnia dialogi wybranymi czasownikami w odpowiedniej formie (WB)

• uzupełnia dialog podanymi czasownikami w odpowiedniej formie (WB)

Uczeń:

• sporządza notatki dotyczące 
swojej przyszłości, 
uwzględniając podane 
zagadnienia

• rozmawia z kolegą o swoich 
planach na przyszłość i 
przewidywanych 
wydarzeniach

• pisze co na pewno będzie 
robił w tym tygodniu, co 
będzie prawdopodobnie 
robił oraz swoje 
przewidywania odnośnie 
przyszłości (WB)

Unit 6 Test
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Lekcja 48 (6C)
Środki językowe
Słownictwo związane z Internetem
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji
Słuchanie: określanie myśli głównej, znajdywanie określonych 
informacji
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii, przedstawianie faktów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• odpowiada na pytania dotyczące tekstu
• uzupełnia wyrażenia wybranymi czasownikami
• słucha nagrania i wybiera opinię przedstawioną przez profesora
• pisze zdania na temat czynności wykonywanych w momencie mówienia 

na podstawie podanych wyrazów i własnej wiedzy

• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe, zgodnie z nagraniem

• uzupełnia tekst wybranymi wyrazami (WB)

• uzupełnia zdania, zgodnie z informacjami zawartymi w tekście (WB)

• słucha nagrania i dopasowuje osoby do zdań (WB)

Uczeń:
• rozmawia na temat znanych 

sobie stron 
społecznościowych 

• rozmawia z kolegą, 
odpowiadając na pytania 
dotyczące korzystania z 
portali społecznościowych 
przez siebie i innych 
młodych ludzi

• zapisuje skrócone 
wiadomości tekstowe w 
tradycyjnej formie (WB)

Short Test
Unit 6 Test 1A

Lekcja 49 (6D)
Środki językowe
Zero conditional
Czasowniki modalne: may, might, could
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji
Mówienie: opisywanie sytuacji, wyrażanie przypuszczenia
Pisanie: wyrażanie przypuszczenia
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• czyta tekst i zaznacza trzy rzeczy mierzone przez detektor

• uzupełnia reguły dotyczące stosowania Zero Conditional

• uzupełnia zdania wykorzystując wybrane czasowniki

• podkreśla w tekście przykłady might, may i could

• uzupełnia reguły dotyczące stosowania czasowników modalnych dla 
wyrażenia przypuszczenia

• uzupełnia zdania, wpisując may/might/could i wybrane czasowniki

• uzupełnia zdania warunkowe odpowiednią formą podanych czasowników 
(WB)

• korzystając z podanych fragmentów, pisze zdania warunkowe (WB)

• uzupełnia zdania dotyczące sytuacji na obrazkach wpisując 
may/might/could i wybrany czasownik  (WB)

Uczeń:
• uzupełnia zdania 

informacjami o sobie
• porównuje napisane przez 

siebie zdania ze zdaniami 
kolegi

• rozmawia z kolegą na 
podane tematy, stosując 
czasowniki modalne 
may/might/couldr

• pisze zdania dotyczące 
swojej przyszłości, stosując 
czasowniki modalne 
may/might/could (WB)

Unit 6 Test

Lekcja 50 (6E)
Środki językowe
nazwy narzędzi i urządzeń
przysłówki z końcówką -ly
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: określanie myśli głównej poszczególnych fragmentów 
tekstu, znajdywanie określonych informacji
Mówienie: opisywanie przedmiotów, przedstawianie faktów 
wyjaśnianie sposobu działania i obsługi urządzeń
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• tłumaczy przysłowie na język polski i wyjaśnia jego znaczenie
• dopasowuje teksty do obrazków

• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe, zgodnie z tekstem

• zaznacza w tekście przysłówki i towarzyszące im przymiotniki
• odpowiada na pytania dotyczące wynalazków przedstawionych na 

obrazkach

• przepisuje zdania, stosując podane przysłówki (WB)

• uzupełnia tekst odpowiednimi wyrazami (WB)

Uczeń:
• rozmawia z kolegą na temat 

zastosowania i działania 
wynalazków 
przedstawionych na 
obrazkach

• znajduje w Internecie 
informacje dotyczące 
wybranego wynalazku i 
odpowiada na pytania (WB)

Unit 6 Test

Lekcja 51 (6F) Uczeń: Uczeń:
• wraz z kolegą przygotowuje 

Short Test
Unit 6 Test 2A

New Matura Solutions Pre-Intermediate: plan wynikowy Oxford University Press Strona 19



Środki językowe
Shall I ..? Shall we…? Why don’t…? I’d love to… itp.
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, 
znajdywanie określonych informacji
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji 
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, proponowanie, sugerowanie, przyjmowanie i odrzucanie 
propozycji
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem

• mówi, jakie zamiary mają osoby występujące w dialogach

• odpowiada na pytania dotyczące dialogów

• podkreśla w dialogu przykłady użycia shall

• dopasowuje nagrania do proponowanych zajęć i zaznacza, czy 
zaproszenie zostaje przyjęte, czy odrzucone 

• uzupełnia wyrażenia wybranymi wyrazami
• powtarza wyrażenia za nagraniem, naśladując intonację
• uzupełnia wyrażenia wybranymi czasownikami (WB)
• uzupełnia zdania brakującymi wyrazami (WB)
• słucha dialogów i zaznacza słyszane wyrażenia (WB)
• uzupełnia notatkę zgodnie z nagraniem (WB)

• układa zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc dialog; sprawdza 
poprawność z nagraniem (WB)

i przedstawia dwa dialogi, w 
których proponuje wspólne 
zajęcia i przyjmuje lub 
odrzuca zaproszenie kolegi

• słucha nagrania i pisze 
stosowne propozycje (shall  
I../Shall we…) (WB)

• pisze dialog, w którym ktoś 
proponuje zajęcie, 
zaproszenie zostaje przyjęte 
i osoby ustalają czas i 
miejsce spotkania (WB)

Lekcja 52 (6G)
Środki językowe
Can I…? Can you…?
Phrasal verbs
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, 
znajdywanie określonych informacji w tekście 
Pisanie: udzielanie informacji, wyrażanie próśb
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

Uczeń:

• odpowiada na pytania dotyczące przeczytanych wiadomości

• mówi, które z podanych urządzeń gospodarstwa domowego ma w domu i 
które występują w przeczytanych wiadomościach

• uzupełnia zdania zawierające czasowniki frazowe wpisując odpowiednie 
przyimki

• uzupełnia pytania wpisując Can I lub Can you

• uzupełnia nazwy urządzeń domowych i dopasowuje je do obrazków (WB)

• uzupełnia wiadomość wybranymi wyrażeniami (WB)

• pisze  prośby z użyciem Can I lub Can you (WB)

• uzupełnia zdania wybranymi czasownikami frazowymi (WB)

Uczeń:

• pisze wiadomość dla 
współmieszkańca – 
informuje o wyjeździe i 
planowanym terminie 
powrotu, prosi  wykonanie 
pewnych prac

• pisze wiadomość dla kogoś 
z rodziny – informuje, dokąd 
i po co wyszedł, kiedy wróci, 
prosi o wykonanie pewnych 
zadań (WB)

Unit 6 Test
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Lekcja 53
Środki językowe
Nazwy sklepów i urządzeń technicznych
Present Perfect/Past Simple
wil/going to
may/might/could
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu - dobieranie
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście 
wielokrotny wybór
Pisanie: relacjonowanie wydarzeń, opisywanie rzeczy i miejsc 
Mówienie: opisywanie osób, miejsc i sytuacji, wyrażanie opinii
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny

Uczeń:
• uzupełnia zdania nazwami sklepów

• uzupełnia zdania wybranymi wyrazami

• uzupełnia wiadomość formą Present Perfect wybranych czasowników

• uzupełnia dialog formą Present Perfect lub Past Simple podanych 
czasowników

• układa zdania dialogu w odpowiedniej kolejności

• dopasowuje wyrażenia, tworząc nazwy urządzeń

• dopasowuje czasowniki do rzeczowników, tworząc wyrażenia

• uzupełnia dialogi wpisując will lub going to

• uzupełnia zdania wybranymi wyrażeniami
• uzupełnia dialog brakującymi wyrazami
• dopasowuje zdania do luk w tekście

• wybiera poprawną odpowiedź, zgodnie z nagraniem

• uzupełnia nazwy urządzeń elektronicznych (WB)

• zakreśla w zdaniach poprawny czasownik (WB)

• uzupełnia zdania warunkowe odpowiednią formą wybranego czasownika 
(WB)

• przepisuje zdania stosując may, might lub could (WB)

Uczeń:
• mówi, czy chciałby robić 

zakupy w sklepach 
przedstawionych na zdjęciu 
i uzasadnia swoją opinię

• pracując z kolegą opisuje 
jedno ze zdjęć i odpowiada 
na dotyczące je pytania

• pisze pocztówkę do 
przyjaciela – opisuje 
zakupy, jakich dokonał w 
dużym mieście

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

Unit 6 Test

Lekcja 54
Progress Test Unit 6

UNIT 7 Around the world

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 55 (7A)
Środki językowe
części ciała
czasowniki oznaczające gesty i mowę ciała
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, 
Mówienie: opisywanie czynności
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• dopasowuje czasowniki do obrazków

• uzupełnia wyrażenia nazwami części ciała

• słucha nagrania i pokazuje gesty według instrukcji

• łączy połówki zdań, zgodnie z informacjami w nagraniu

• zakreśla właściwe wyrażenia, zgodnie z nagraniem

• uzupełnia instrukcje, zgodnie z rysunkami (WB)

• uzupełnia zdania wybranymi czasownikami (WB)

Uczeń:

• rozmawiając z kolegą, 
odpowiada na pytania 
dotyczące różnych 
sposobów witania się

• uzupełnia instrukcje 
wybranymi przyimkami, 
tworząc czasowniki frazowe 
(WB)

• sprawdza znaczenie 
wyrazów w słowniku i 
uzupełnia nimi luki w 

Unit 7 Test
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zdaniach

Lekcja 56 (7B)
Środki językowe
must mustn’t needn’t
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, 
znajdywanie określonych informacji w tekście
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie zjawisk, wyrażanie swoich opinii
Pisanie: przedstawianie faktów, wyrażanie swojej opinii
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem

Uczeń:

• zakreśla w tekście odpowiedni czasownik modalny  i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem

• uzupełnia reguły, wpisując odpowiednio must, mustn’t lub needn’t

• przepisuje zdania, stosując must, mustn’t lub needn’t

• pisze zdania dotyczące zasad panujących w jego szkole

• uzupełnia fakty, wpisując must, mustn’t lub needn’t

• zakreśla w zdaniach poprawny czasownik modalny (WB)

• uzupełnia zdania, wpisując w luki mustn’t lub needn’t i wybrany czasownik 
(WB)

Uczeń:
• rozmawia z kolegą podając 

zasady panujące w ich 
szkole

• pisze, jakie reguły odnoście 
zachowania gości 
obowiązują w Polsce, 
porównuje swoje zdania z 
opinią kolegi

• pisze trzy zdania o sobie 
stosując must, mustn’t i 
needn’t (WB)t

Unit 7 Test

Lekcja 57 (7C)
Środki językowe
Nazwy świąt
Daty
Present perfect
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji - dobieranie
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji - dobieranie
Mówienie: opisywanie przedmiotów, miejsc i czynności, 
opisywanie doświadczeń
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 

Uczeń:
• mówi, jakie święta obchodzone są jego rodzinie, i które ze świąt wiążą się 

z obdarowywaniem prezentami 
• opisuje fotografię
• czyta tekst i dopasowuje zdania do osób
• słucha nagrania i dopasowuje osoby do pytań, na które odpowiadają
• uzupełnia tabelkę wybranymi nazwami świąt i prezentów, zgodnie z 

nagraniem
• rozmawia z kolegą na temat najlepszych/najgorszych prezentów, jakie 

kiedykolwiek otrzymali/podarowali

• uzupełnia nazwy świąt przypadających w podane dni (WB)

• pisze zdania na podstawie podanych wyrazów i obrazków (WB)

• odpowiada na pytania dotyczące tekstu (WB)

• słucha nagrania i dopasowuje zdania do osób (WB)

Uczeń:
• mówi, z którą opinią 

dotyczącą obchodzenia 
Bożego Narodzenia się 
zgadza i uzasadnia swoją 
opinię

• relacjonuje klasie otrzymane 
od kolegi informacje 
dotyczące prezentów

• pisze streszczenie 
wypowiedzi pierwszej osoby 
w języku polskim (WB)

Short Test
Unit 7 Test 1A

Lekcja 58 (7D)
Środki językowe
First Conditional
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie prostego tekstu pisanego
Mówienie: wyrażanie opinii i intencji
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, 
wyrażanie opinii i intencji, pytanie o opinie i intencje

Uczeń:
• łączy połówki zdań wyrażających brytyjskie przesądy i sprawdza 

poprawność z nagraniem

• w oparciu o zdania, uzupełnia reguły dotyczące stosowania First 
Conditional

• uzupełnia zdania warunkowe odpowiednią formą podanych czasowników

• powtarza zdania za nagraniem, zwracając uwagę na wymowę will i won’t

Uczeń:

• prowadzi dialog, w którym 
pyta, co kolega zrobi w 
danej sytuacji oraz 
odpowiada na podobne 
pytania kolegi

• uzupełnia zdania 
warunkowe własnymi 

Unit 7 Test
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Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

• uzupełnia tekst odpowiednią formą podanych czasowników

• uzupełnia zdania warunkowe odpowiednią formą wybranych czasowników 
(WB)

• korzystając z wybranych wyrażeń, uzupełnia podpisy pod obrazkami (WB)

pomysłami (WB)

Lekcja 59 (7E)
Środki językowe
słownictwo związane z określaniem czasu (century, midday itp.)
Czasy teraźniejsze i przeszłe
język potoczny
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, zachowań, czynności, 
relacjonowanie wydarzeń, przedstawianie faktów
Czytanie: znajdywanie określonych informacji, rozpoznawanie 
związków między poszczególnymi częściami tekstu - dobieranie
Pisanie: przedstawianie faktów, opisywanie czynności i zachowań
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• dopasowuje zdania do luk w tekście

• odpowiada na pytania dotyczące tekstu

• dopasowuje wyróżnione w tekście wyrazy do definicji
• wyjaśnia koledze znaczenie podanych wyrażeń w języku polskim
• słucha piosenki i uzupełnia jej tekst wybranymi wyrazami

• zakreśla właściwe wyrazy w tabeli z regułą gramatyczną (WB)

• uzupełnia zdania wybranymi wyrazami (WB)

• w oparciu o odpowiedzi, uzupełnia pytania dotyczące tekstu (WB)

Uczeń:
• opisuje obrazki 

przedstawiające niezwykłe 
sytuacje

• w grupie przygotowuje i 
prezentuje klasie informacje 
na temat wybranego żartu 
primaaprilisowego

• pisze poprawną formę 
występujących w piosence 
wyrażeń kolokwialnych

• pisze krótki tekst o tym, jak 
w Polsce obchodzony jest 
Nowy Rok (WB)

Unit 7 Test

Lekcja 60 (7F)
Środki językowe
miejsca i wydarzenia atrakcyjne dla turystów 
should/ought to
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie miejsc, osób, czynności 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, 
rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, proponowanie, 
przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem

Uczeń:
• na podstawie dialogu podaje, jakie atrakcje proponowane są turyście 

odwiedzającemu Bath
• dzieli wyrazy na dwie grupy - wydarzenia i miejsca
• słucha dialogu i zaznacza wymieniane miejsca

• zaznacza zdania występujące w nagraniu

• podkreśla w dialogu should i ought to

• udziela rady osobie odwiedzającej jego miasto, region lub kraj
• uzupełnia podpisy pod obrazkami przedstawiającymi miejsca lub 

wydarzenia (WB)
• uzupełnia zdania brakującymi wyrazami i dopasowuje pytania do 

odpowiedzi, sprawdza poprawność z nagraniem (WB)

• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe, zgodnie z nagraniem 
(WB)

Uczeń:
• opisuje obrazek i odpowiada 

na dotyczące go pytania
• wraz z kolegą przygotowuje 

i prezentuje dialog w biurze 
informacji turystycznej

• uzupełnia dialog w biurze 
informacji turystycznej (WB)

Short Test
Unit 7 Test 2A

Lekcja 61 (7G)
Środki językowe
formy grzecznościowe, język potoczny, skróty
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, 
znajdywanie określonych informacji, rozróżnianie stylu wypowiedzi
Pisanie: prowadzenie prostych negocjacji, proponowanie, 
wyrażanie podziękowania, przeproszenia, stosowanie zmiany 

Uczeń:
• decyduje, czy przedstawione wiadomości są zaproszeniem, przyjęciem 

czy odrzuceniem zaproszenia
• podkreśla w tekście wyrażenia użyte w celu  zaproszenia, przyjęcia i 

odrzucenia zaproszenia
• odpowiada na pytania dotyczące tekstów
• dopasowuje wyrażenia do skrótów

Uczeń:

• pisze zaproszenie, 
posługując się językiem 
kolokwialnym

• odpowiada na zaproszenie 
kolegi, pisząc notatkę 
przyjmującą lub odrzucającą 
zaproszenie

Unit 7 Test

New Matura Solutions Pre-Intermediate: plan wynikowy Oxford University Press Strona 23



stylu
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

• dopasowuje wyróżnione w tekście wyrazy do ich znaczenia
• uzupełnia zdania potoczne wybranymi wyrazami i dopasowuje je do zdań 

w języku bardziej formalnym

• układa wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania, którymi 
uzupełnia luki w tekście (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach wyrażeniami kolokwialnymi (WB)

• pisze skróty podanych wyrażeń (WB)
• uzupełnia tabelkę wybranymi wyrażeniami (WB)

• wykorzystując informacje tabelki, pisze zaproszenie na przyjęcie (WB)

• pisze odpowiedź na 
zaproszenie uwzględniając 
podane punkty (WB)

Lekcja 62 (Get ready for matura 4)
Środki językowe
święta
słownictwo związane z jedzeniem, restauracją itp.
słownictwo związane z wynalazkami
First Conditional
must/mustn’t/needn’t
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji,
Czytanie:  określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Rozmowa: opisywanie miejsc, osób, czynności; wyrażanie swoich 
opinii, przedstawianie faktów
Pisanie: wyrażanie uczuć, wyjaśnianie sposobu obsługi prostych 
urządzeń,
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• odpowiada na pytania dotyczące ulubionych dań i ich składników

• dopasowuje podane wyrazy do obrazków

• słucha nagrania i dopasowuje wypowiedzi kucharzy do zdań

• czyta tekst i dopasowuje nagłówki do paragrafów
• udziela informacji odnośnie swoich ulubionych restauracji
• wykorzystując wybrane przymiotniki opisuje restauracje przedstawione na 

zdjęciach

• wskazuje restaurację wybraną przez osobę w nagraniu oraz użyte 
wyrażenia

• wykonuje zadanie egzaminacyjne – prowadzi rozmowę na podstawie 
materiału stymulującego

• wykonuje zadanie egzaminacyjne – pisze wiadomość zgodnie z instrukcją

• rozwiązuje krzyżówkę (WB)

• uzupełnia nazwy świąt brakującymi literami (WB)

• uzupełnia zdania warunkowe odpowiednią formą wybranych czasowników 
(WB)

Uczeń:
• opowiada o znanych sobie 

angielskich daniach
• udziela informacji 

dotyczących znanych sobie 
wynalazców i wynalazków

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

Unit 7 Test

Lekcja 63
Progress Test Unit 7
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UNIT 8 What if…?

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 64 (8A)
Środki językowe
Nazwy Kataklizmów i klęsk żywiołowych 
słowotwórstwo – końcówki rzeczowników: -ion, -ation, -ness
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście
Czytanie: znajdywanie określonych informacji
Pisanie: opisywanie zjawisk, relacjonowanie wydarzeń
Mówienie: opisywanie zjawisk, relacjonowanie wydarzeń
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• dopasowuje nazwy kataklizmów i klęsk żywiołowych do zdjęć

• powtarza wyrazy za nagraniem

• dzieli kataklizmy na odpowiednie kategorie

• słucha nagrania i zaznacza, o jakich kataklizmach mówią kolejni 
rozmówcy

• uzupełnia tekst wybranymi wyrazami i sprawdza poprawność z nagraniem

• rozwiązuje anagramy i podpisuje obrazki(WB)

• dopasowuje nagłówki prasowe do nazw katastrof naturalnych (WB)

• pisze odpowiednie nazwy kataklizmów (WB)

• z podanych czasowników tworzy rzeczowniki i dopasowuje je do lub w 
tekście (WB)

Uczeń:

• wraz z kolegami pisze 
reportaż na temat 
kataklizmów, wykorzystując 
podane informacje

• prezentuje klasie reportaż 
dotyczący klęski żywiołowej 

• sprawdza w słowniku i pisze 
rzeczowniki powstałe z 
podanych wyrazów (WB)

Unit 8 Test

Lekcja 65 (8B)
Środki językowe
Second Conditional
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, 
znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie myśli 
głównej tekstu
Mówienie: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie 
opinii i przypuszczeń
Pisanie: wyrażanie opinii, przypuszczeń
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• czyta tekst i mówi, jaki jest związek pomiędzy prezentowaną aktorką, a 

energią słoneczną

• w tekście zakreśla odpowiednio części zdań warunkowych

• uzupełnia luki odpowiednią formą podanych czasowników i łączy połówki 
zdań

• uzupełnia tekst odpowiednią formą wybranych czasowników
• pisze pytania dotyczące przedstawionych sytuacji

• uzupełnia zdania warunkowe odpowiednią formą podanych czasowników 
(WB)

• zaznacza właściwą odpowiedź na pytania ankiety(WB)

• pisze zdania będące odpowiedzią na pytania ankiety (WB)

Uczeń:
• uzupełnia zdania zgodnie z 

własnym pomysłem

• rozmawia z kolegą, pytając, 
co zrobiłby w danych 
sytuacjach, udziela 
odpowiedzi koledze

• prezentuje klasie, co zrobiły 
kolega w danych sytuacjach

• zakreśla i poprawia błędy w 
zdaniach (WB)

Unit 8 Test

Lekcja 66 (8C)
Środki językowe
słownictwo związane z recyklingiem
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji, określanie myśli 
głównej
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji - dobieranie
Mówienie: przedstawianie faktów, wyrażanie swoich opinii 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 

Uczeń:
• przewiduje treść artykułu na podstawie tytułu i zdjęcia
• odpowiada na pytania dotyczące tekstu
• uzupełnia wyrażenia wybranymi wyrazami

• słucha nagrania i dopasowuje wypowiedzi do zdań

• uzupełnia tekst wybranymi wyrazami (WB)

• czyta artykuł i wybiera poprawną odpowiedź (WB)

Uczeń:
• rozmawia z kolegą 

odpowiadając na pytania 
dotyczące segregowania 
odpadów i recyklingu

• korzystając z Internetu 
szuka informacji na temat 
firm przetwarzających 
plastikowe butelki na 
ubrania i telefony (WB)

Short Test
Unit 8 Test 1A
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komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem 

• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe, zgodnie z tekstem 
(WB)

Lekcja 67 (8D)
Środki językowe
I wish
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Pisanie: opisywanie marzeń, wyrażanie opinii i uczuć
Mówienie: opisywanie marzeń, wyrażanie opinii i uczuć 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, współdziałanie w 
grupie posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• odpowiada na pytania dotyczące obrazków

• zakreśla właściwy wyraz w regule dotyczącej stosowania I wish

• uzupełnia zdania poprawną formą podanych czasowników
• uzupełnia zdania i dopasowuje je do osób na obrazku

• uzupełnia zdania wpisując I wish i odpowiednie czasowniki

• uzupełnia podpisy pod obrazkami wybranymi czasownikami w czasie Past  
Simple (WB)

• wykorzystując podane frazy, pisze zdania z I wish i dopasowuje do nich 
ewentualne rezultaty (WB)

• w oparciu o wybrane wyrażenie, pisze zdania z użyciem I wish i podaje 
powody (WB)

Uczeń:

• pisze zdania z I wish, 
wykorzystując podane 
czasowniki

• porównuje swoje zdania ze 
zdaniami kolegi

• podpisuje komiksy zdaniami 
z I wish (WB)

Unit 8 Test

Lekcja 68 (8E)
Środki językowe
Słownictwo związane z zagrożeniem kataklizmami
Second conditional
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: określanie myśli głównej tekstu i poszczególnych części 
tekstu, znajdywanie określonych informacji
Mówienie: przedstawianie faktów, wyrażanie przypuszczenia
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• wybiera myśl główną artykułu na podstawie ilustracji i nagłówków, a 
następnie sprawdza odpowiedź, czytając pobieżnie tekst

• dopasowuje nagłówki do części artykułu
• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe zgodnie z tekstem
• dopasowuje rzeczowniki do wyróżnionych w tekście czasowników o tej 

samej podstawie słowotwórczej
• uzupełnia streszczenie artykułu wybranymi wyrazami (WB)

Uczeń:
• w oparciu o tekst, mówi 

czym skończyłoby się 
wylądowanie dużego 
asteroidu w różnych 
miejscach Ziemi

• korzystając z Internetu, 
uzyskuje informacje na 
temat asteroidów, które 
kiedyś lądowały na Ziemi, 
uzupełnia tabelkę, wpisując 
daty i miejsce lądowania 
(WB)

Unit 8 Test

Lekcja 69 (8F)
Środki językowe
słownictwo związane z działalnością dobroczynną
would/wouldn’t/could/couldn’t
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji
Mówienie: relacjonowanie wydarzeń, opisywanie ludzi, miejsc, 
czynności, wyrażanie i uzasadnianie opinii
Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, wyrażanie i 
uzasadnianie opinii
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 

Uczeń:

• uzupełnia wyrażenia wybranymi czasownikami i dopasowuje je do zdjęć

• słucha nagrania prezentującego ucznia, który wykonuje zadanie 
maturalne, i mówi ile powodów dokonanego wyboru podano

• zaznacza wyrażenia pojawiające się w nagraniu

• korzystając z podanych wyrażeń, pisze zdania dotyczące akcji 
charytatywnych przedstawionych na zdjęciach 

• wraz z kolegą wykonuje zadanie maturalne – wybiera jedną z akcji 
przedstawionych na zdjęciach, podaje powody oraz mówi, dlaczego 
odrzucił drugie rozwiązanie

• zakreśla w tekście wyrażenia użyte w nagraniu (WB)

Uczeń:

• opowiada o akcjach 
dobroczynnych, w jakich 
brał udział

• dokonuje wyboru jednego 
ze zdjęć i pisze, jaką 
imprezę charytatywną 
wybrał i dlaczego oraz 
dlaczego odrzucił pozostałą 
(WB)

Short Test
Unit 8 Test 2A
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pracy nad językiem • uzupełnia zdania dotyczące zdjęć wpisując would/wouldn’t/could/couldn’t  
(WB)

Lekcja 70 (8G)
Środki językowe
slogany reklamowe
nazwy akcji dobroczynnych
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, 
znajdywanie określonych informacji w tekście 
Pisanie: opisywanie miejsc, czynności, zjawisk; przedstawianie 
faktów, opisywanie intencji, sugerowanie
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

Uczeń:
• mówi, w której z reklamowanych akcji charytatywnych chciałby wziąć 

udział i dlaczego
• umieszcza informacje w kolejności przedstawionej na plakatach 

reklamowych

• dopasowuje połówki sloganów reklamowych

• dopasowuje podane czasowniki do rzeczowników, tworząc wyrażenia 
użyte w ogłoszeniach

• odpowiada na pytania dotyczące ogłoszenia (WB)

• przepisuje slogan reklamowy użyty w ogłoszeniu (WB)

• uzupełnia slogany reklamowe wybranymi wyrazami (WB)

• uzupełnia tabelkę przedstawiającą różne rodzaje akcji dobroczynnych, 
wpisując wybrane wyrazy (WB) 

Uczeń:

• pisze ogłoszenie na szkolną 
tablicę – podaje informacje 
o planowanej akcji 
dobroczynnej uwzględniając 
wymagane punkty

• wybiera jedną z akcji i 
wymyśla jej szczegóły 
odpowiadając na pytania 
(WB)

• w oparciu o własne 
pomysły, pisze ogłoszenie 
zachęcające do wzięcia 
udziału w akcji 
dobroczynnej (WB)

Unit 8 Test

Lekcja 71
Środki językowe
Nazwy kataklizmów, nazwy świąt
First/Second Conditional
I wish
must, mustn’t lub needn’t 
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii
Pisanie: przedstawianie faktów, opisywanie intencji, sugerowanie
 Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny

Uczeń:
• dopasowuje gesty do odpowiednich części ciała

• dopasowuje święta do miesięcy, w jakich mają miejsce

• uzupełnia zdania wpisując must, mustn’t lub needn’t

• uzupełnia zdania warunkowe I typu odpowiednią formą podanych 
czasowników

• zakreśla w dialogu poprawne wyrazy
• uzupełnia zdania brakującymi wyrazami

• dopasowuje czasowniki do rzeczowników, tworząc wyrażenia

• uzupełnia zdania warunkowe II typu odpowiednią formą wybranych 
czasowników

• uzupełnia zdania wpisując w luki I wish i odpowiednią formę podanych 
czasowników

• dopasowuje połówki zdań
• czyta tekst i wyjaśnia znaczenie podanych dat i liczb
• zaznacza poprawną odpowiedź na pytania dotyczące tekstu

• dopasowuje osoby z nagrania do proponowanych przez nie akcji 
dobroczynnych 

• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe, zgodnie z nagraniem

Uczeń:
• mówi, jakiej grupie 

potrzebujących chciałby 
pomóc zakładając 
organizację charytatywnej, 
uzasadnia wybór i podaje, 
jakie akcje chciałby 
przeprowadzić

• rozmawiając z kolegą 
dokonuje wyboru jednej z 
akcji dobroczynnych, podaje 
powody wyboru tej akcji i 
odrzucenia pozostałych

• pisze zaproszenie do 
wzięcia udziału w zbieraniu 
funduszy z okazji „Dnia 
Czerwonego Nosa”, 
uwzględnia podane punkty

• dokonuje samooceny 
swoich postępów, 
zaznaczając właściwe dla 
siebie opcje (WB)
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• uzupełnia zdania wybranymi nazwami kataklizmów (WB)

• uzupełnia zdania wybranymi czasownikami w odpowiedniej formie (WB)

• uzupełnia zdania warunkowe II typu odpowiednią formą podanych 
czasowników (WB) 

• czyta zdania i pisze odpowiednie życzenia stosując I wish (WB)

Lekcja 72
Progress Test Unit 8.

UNIT 9 Crime scene

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 73 (9A)
Środki językowe
przestępstwa, przestępcy
czasowniki związane z przestępczością
końcówki rzeczowników
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• dopasowuje nagłówki do obrazków przedstawiających różne rodzaje 
przestępstw i mówi, jakie to przestępstwa

• uzupełnia tabelkę nazwami przestępstw, przestępców i odpowiednimi 
czasownikami, następnie sprawdza poprawność z nagraniem

• słucha nagrania i zaznacza, jakie przestępstwa zostały przedstawione w 
reportażach

• zakreśla w zdaniach poprawny czasownik, następnie sprawdza 
poprawność  z nagraniem

• rozwiązuje krzyżówkę, wpisując odpowiednie nazwy przestępstw i 
przestępców (WB)

• pisze, o jakich przestępstwach mówią osoby z nagrania (WB)

• uzupełnia zdania formą Past Simple wybranych czasowników (WB)

Uczeń:

• pracując z kolegą, mówi, 
które z przestępstw są jego 
zdaniem najpoważniejsze i 
uzasadnia swoją opinię

• uzupełnia nazwy zawodów 
odpowiednimi przyrostkami: 
-or/-er, -ist lub ian (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach 
odpowiednimi nazwami 
zawodów (WB)

Unit 9 Test

Lekcja 74 (9B)
Środki językowe
Past Perfect
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, 
znajdywanie określonych informacji w tekście
Mówienie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości

Uczeń:
• czyta tekst i mówi, co ukradł mężczyzna oraz kiedy tego dokonał

• uzupełnia reguły dotyczącej stosowania czasu Past Perfect

• uzupełnia luki w zdaniach formą Past Perfect podanych czasowników

• uzupełnia luki w tekście formą Past Perfect podanych czasowników

• uzupełnia zdania własnymi pomysłami, stosując czas Past Perfect

Uczeń:

• gra w grę pamięciową – 
powtarza zdania 
powiedziane przez kolegów 
i dodaje wymyślone przez 
siebie wydarzenie, stosując 
Past Perfect

• zaznacza czynności 
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Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem

• na podstawie faktów przedstawionych na linii czasu, uzupełnia luki w 
zdaniach formą twierdzącą lub przeczącą podanych czasowników, 
stosując Past Perfect (WB)

• przepisuje zdania, stosując czas Past Perfect (WB)

wykonane dziś przed 8.30, 
pisze zdania prawdziwe – 
twierdzące lub przeczące – 
dodając własne pomysły 
(WB)

Lekcja 75 (9C)
Środki językowe
Słownictwo związane z przestępstwami
Past Perfect, Past Simple
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji , rozpoznawanie 
związków między poszczególnymi częściami tekstu- dobieranie
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji – prawda/fałsz
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii
Pisanie: przedstawianie faktów i relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 

Uczeń:
• czyta tekst i znajduje określone informacje

• dopasowuje zdania do luk w tekście

• dopasowuje wyróżnione w tekście wyrazy do ich definicji

• słucha nagrania i zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe

• uzupełnia streszczenie artykułu wybranymi wyrazami(WB)

• wybiera poprawne wyrażenia w zdaniach, zgodnie z treścią artykułu (WB

Uczeń:

• mówi, co wie o postaci 
Robin Hooda

• rozmawia z kolegą, 
wyrażając opinię na temat 
tego, czy kradzież może być 
czymś dobrym, uzasadnia 
swoje zdanie

• korzystając z Internetu, 
szuka informacji o jakimś 
legendarnym przestępcy i 
pisze krótki tekst o tej 
postaci (WB)

Short Test
Unit 9 Test 1A

Lekcja 76 (9D)
Środki językowe
Mowa zależna
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie prostego tekstu pisanego – znajdywanie 
określonych informacji
Mówienie: przedstawianie faktów, relacjonowanie wydarzeń
Pisanie: przedstawianie faktów, relacjonowanie wydarzeń
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• odpowiada na pytania dotyczące tekstu
• dopasowuje wypowiedzi do zdań w mowie zależnej znajdujących się w 

tekście 
• zaznacza poprawne odpowiedzi w zdaniach przedstawiających reguły 

stosowania mowy zależnej

• przepisuje wypowiedzi, stosując mowę zależną

• zamienia zdania w mowie zależnej na zdania w mowie bezpośredniej 
(WB)

• przepisuje dialog, przytaczając wypowiedzi w postaci mowy zależnej (WB)

Uczeń:

• pisze zdania prawdziwe i 
fałszywe o sobie; przytacza 
wypowiedzi kolegi, stosując 
mowę zależną, zgaduje, 
które ze zdań są prawdziwe, 
a które nie

• przytacza wypowiedzi osób 
z nagrania, stosując mowę 
zależną (WB)
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Lekcja 77 (9E)
Środki językowe
słownictwo związane z przestępczością oraz Internetem
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: przedstawianie faktów, wyrażanie i uzasadnianie opinii
Czytanie: znajdywanie określonych informacji - dobieranie
Pisanie: przedstawianie faktów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• na podstawie obrazków i tytułu artykułu, mówi, co łączy omawiane w 

tekście przestępstwa
• dopasowuje wyrażenia do części tekstu

• dopasowuje po dwa zdania do każdej części tekstu

• na podstawie tekstu, uzupełnia rzeczowniki złożone 

• uzupełnia luki w zdaniach wybranymi rzeczownikami złożonymi
• uzupełnia streszczenie artykułu wybranymi wyrazami(WB)

• dopasowuje zdania do tekstów (WB)

• odpowiada na pytania dotyczące tekstów (WB)

Uczeń:

• rozmawia z kolegą na temat 
rożnego rodzaju 
przestępstw popełnianych 
przy użyciu Internetu, 
wyraża i uzasadnia swoją 
opinię odnośnie karania 
sprawców takich 
przestępstw

• zbiera informacje na temat 
przestępczości w Polsce w 
przeszłości i obecnie, 
odpowiada na pytania (WB)

Unit 9 Test

Lekcja 78 (9F)
Środki językowe
słownictwo związane z przestępczością
Would you mind –ing?, May I…? Could you…?
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji, rozróżnianie stylu 
wypowiedzi
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, rozróżnianie stylu 
wypowiedzi
Mówienie: opisywanie przedmiotów, miejsc, relacjonowanie 
wydarzeń
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, 
rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie 
form grzecznościowych
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem

Uczeń:

• opisuje obrazek, odgaduje, co mówią osoby z obrazka

• decyduje, jaki jest styl przeczytanego i wysłuchanego dialogu

• czyta dialog z podziałem na role, zastępując wyróżnione słowa 
odpowiednimi informacjami z tabelki

• uzupełnia uprzejme prośby wybranymi wyrazami
• odpowiada na pytania dotyczące nagrania
• zaznacza pytania policjanta użyte w nagraniu

• układa wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc uprzejme prośby (WB)

• wykorzystując podane wyrażenia, pisze uprzejme prośby (WB)

• słucha nagrania i zaznacza skradzione rzeczy (WB)

• zaznacza poprawną odpowiedź, zgodnie z nagraniem (WB)

Uczeń:

• wraz z kolegą przygotowuje 
i prezentuje dialog na 
komisariacie, wcielając się 
w rolę policjanta lub osoby 
będącej ofiarą kradzieży

• uzupełnia tabelkę 
informacjami o skradzionym 
przedmiocie, korzystając z 
podanych wyrażeń lub 
własnych pomysłów (WB)

•  korzystając z informacji w 
tabelce, uzupełnia dialog 
między policjantem a ofiarą 
kradzieży (WB)

Short Test
Unit 9 Test 2A

Lekcja 79 (9G)
Środki językowe
Czasy przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, 
znajdywanie określonych informacji
Pisanie: opisywanie ludzi i miejsc, relacjonowanie wydarzeń, 
stosowanie zmiany stylu – list prywatny
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

Uczeń:
• wybiera poprawne wyrażenia w zdaniach odnoszących się do 

przeczytanego tekstu

• układa zdania w odpowiedniej kolejności,  zgodnie z przedstawionymi w 
tekście i wydarzeniami

• dopasowuje wyrażenia do potocznych słów i skrótów użytych w tekście

• zaznacza w tekście fragmenty zawierające odpowiednio kontekst 
zdarzenia, przebieg zdarzenia oraz podsumowanie

• obok wyrażeń bardziej formalnych, wpisuje wyrażenia potoczne lub skróty 
(WB)

• uzupełnia luki w zdaniach wybranymi wyrażeniami kolokwialnymi lub 
skrótami (WB)

Uczeń:

• pisze email do kolegi 
zawierający relację z 
prawdziwego lub 
wymyślonego przestępstwa, 
którego był świadkiem; 
uwzględnia podane 
wymagania odnośnie treści
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• układa wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania i decyduje, jaką 
funkcję w tekście pełnią poszczególne zdania (WB)

Lekcja 80 (Get ready for matura 5)
Środki językowe
Czas Past Perfect
Mowa zależna
słownictwo związane z ochroną przyrody
 słownictwo związane z przestępczością
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: rozumienie myśli głównej poszczególnych fragmentów 
tekstu słuchanego, znajdywanie określonych informacji - 
dobieranie
Czytanie: rozpoznawanie związków między poszczególnymi 
częściami tekstu- dobieranie
Rozmowa: opisywanie miejsc, osób, czynności; wyrażanie swoich 
opinii, przedstawianie faktów i relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości
Pisanie: przedstawianie faktów i relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
dokonywanie samooceny

Uczeń:

• dopasowuje wypowiedzi osób z nagrania do zdań

• dopasowuje zdania do luk w tekście

• słucha przykładowego nagrania ustnego egzaminu maturalnego i 
odpowiada na pytania dotyczące jego wykonania – wskazuje użyte 
argumenty i wypisuje wyrażenia użyte dla przedstawienia opinii

• wykonuje zadanie egzaminacyjne – prowadzi rozmowę na podstawie 
materiału stymulującego

• wykonuje zadanie egzaminacyjne – prowadzi rozmowę z odgrywaniem roli 
– rozmawia na temat przygotowywanej akcji charytatywnej

• wykonuje zadanie egzaminacyjne – pisze list prywatny, zawierający 
relację osoby okradzionej wraz z opisem wizyty na komisariacie

• uzupełnia nazwy przestępstw i przestępców brakującymi literami (WB)

• uzupełnia definicje wybranymi wyrażeniami (WB)

• zakreśla w zdaniach poprawne formy czasowników (WB)

• przepisuje wypowiedzi w formie mowy zależnej (WB)

Uczeń:
• odpowiada na pytania 

dotyczące posiadania 
zwierząt domowych i 
wyraża opinie na temat 
wpływu zwierząt domowych 
na zmianę stylu życia 
właściciela

• mówi, jakie umiejętności 
jego zdaniem posiadają 
podane gatunki zwierząt 

• wypowiada się na temat 
znanych sobie organizacji 
chroniących prawa zwierząt

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

Unit 9 Test
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Progress Test Unit 9
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UNIT 10 The written world

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 82 (10A)
Środki językowe
Nazwy różnego rodzaju publikacji
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji - dobieranie
Mówienie: udzielanie i uzyskiwanie informacji, wyrażanie i 
uzasadnianie opinii
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• dopasowuje nazwy kataklizmów i klęsk żywiołowych do zdjęć

• dzieli wyrazy na dwie kategorie – publikacje będące literaturą piękną i 
pozostałe publikacje

• powtarza wyrazy za nagraniem, podkreśla sylaby akcentowane
• dopasowuje nazwy typów publikacji do ich funkcji
• nazywa znane sobie postaci przedstawione na zdjęciach i mówi z jakich 

książek pochodzą
• uzupełnia zdania imionami osób z nagrania
• uzupełnia pytania zgodnie z nagraniem

• dopasowuje okładki książek do typów publikacji (WB)

• słucha recenzji i dopasowuje je do typów publikacji (WB)

• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe, odnosząc się do 
swojej książki ćwiczeń (WB)

Uczeń:
• dopasowuje nazwiska 

autorów do tytułów książek, 
z których pochodzą 
prezentowane postaci i 
podaje inne tytuły tych 
autorów

• wykorzystując 
przygotowane pytania, 
rozmawia z kolegą na temat 
książek, adaptacji filmowych 
i tworzenia literatury

• korzystając z Internetu, 
uzyskuje i zapisuje 
informacje na temat 
polskich pisarzy XX i XIX 
wieku (WB)

Unit 10 Test

Lekcja 83 (10B)
Środki językowe
Strona bierna – czasy Present Simple i Past Simple
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, 
znajdywanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• czyta tekst i mówi, która informacja jest najbardziej zaskakująca

• zakreśla w tekście przykłady strony biernej i uzupełnia reguły gramatyczne

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią formą podanych czasowników, 
następnie dopasowuje zdania do obrazków i sprawdza poprawność z 
nagraniem

• uzupełnia pytania stroną bierną podanych czasowników

• zakreśla formę past participle podanych czasowników (WB)

• uzupełnia zdania formą twierdzącą lub przeczącą strony biernej podanych 
czasowników w czasie Present Simple (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach wybranymi czasownikami w czasie Past Simple 
w stronie biernej(WB)

• uzupełnia luki w tekście stroną bierną podanych czasowników w czasie 
Present Simple lub Past Simple

Uczeń:
• pracując z kolegą, 

rozwiązuje quiz; sprawdza 
odpowiedzi we 
wcześniejszych rozdziałach 
podręcznika

• przepisuje podane zdania w 
stronie biernej

• podaje przykłady 
określonych rzeczy (WB)

Unit 10 Test

Lekcja 84 (10C)
Środki językowe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
słownictwo związane z żeglugą i podróżami

Uczeń:
• czyta tekst i wypisuje imiona osób towarzyszących narratorowi w podróży
• zaznacza odpowiednio zdania prawdziwe i fałszywe zgodnie z tekstem 

• dopasowuje wyróżnione w tekście wyrażenia do definicji

Uczeń:
• rozmawia na temat znanych 

sobie książek i filmów o 
wampirach

• bierze w udział w dyskusji 

Short Test
Unit 10 Test 1A
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Czytanie: znajdywanie określonych informacji – prawda/fałsz
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji – kolejność 
wydarzeń
Mówienie: przedstawianie faktów, wyrażanie swoich opinii 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem 

• słucha dalszej części historii i decyduje, kto zabił Drakulę

• układa zdania w kolejności zgodnej z kolejnością wydarzeń w nagraniu
• czyta tekst na temat autora książki i pisze, co zdarzyło się w określonych 

latach

• uzupełnia definicje i rozwiązuje krzyżówkę (WB)

• odpowiada na pytania dotyczące innego fragmentu opowiadania o Drakuli 
(WB)

na temat polskich autorów 
XIX wieku oraz popularności 
horrorów

• słucha nagrania i pisze 
streszczenie w języku 
polskim (WB)

Lekcja 85 (10D)
Środki językowe
strona bierna: Present perfect i will
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdywanie określonych informacji 
Mówienie: udzielanie i uzyskiwanie informacji, wyrażanie i 
uzasadnianie opinii
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, współdziałanie w 
grupie posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:

• czyta tekst i, korzystając z podanych wyrazów, mówi o zaletach i wadach 
korzystania z e-booków

• podkreśla w tekście przykłady użycia strony biernej i wpisuje je do tabelki 
przedstawiającej regułę gramatyczną 

• z podanych fragmentów pisze pytania w stronie biernej w czasie Present  
Perfect

• uzupełnia informacje, wpisując w luki formę Present Perfect podanych 
czasowników w stronie biernej

• uzupełnia luki w zdaniach formą przyszła podanych czasowników w 
stronie biernej

• układa wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania w stronie biernej 
(WB)

• uzupełnia dialog formą Present Perfect podanych czasowników w stronie 
biernej (WB)

• pisze zdania w stronie biernej w oparciu o podane  wyrażenia i informacje 
umieszczone w zaproszeniu (WB)

Uczeń:

• rozmawia z kolegą, zadając 
przygotowane przez siebie 
pytania; odpowiada na 
pytania kolegi

• rozmawia z kolegą 
,zgadzając się lub nie z 
przedstawionymi 
prognozami, uzasadnia 
swoje zdanie, pyta kolegę o 
opinię

• uzupełnia tekst, wpisując 
odpowiednią formę strony 
biernej podanych 
czasowników (WB)

Unit 10 Test

Lekcja 86 (10E)
Środki językowe
Słownictwo dotyczące powieści  pisania powieści
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: określanie myśli głównej tekstu i poszczególnych części 
tekstu, znajdywanie określonych informacji
Mówienie: przedstawianie faktów, wyrażanie i uzasadnianie opinii
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• czyta pobieżnie tekst i zaznacza rodzaj tekstu 

• dopasowuje nagłówki do paragrafów tekstu

• dopasowuje wyrazy występujące w tekście do ich definicji

• uzupełnia luki pytaniach wybranymi zaimkami pytającymi

• na podstawie tekstu piosenki, określa z kim rozmawia piosenkarka 

• uzupełnia zdania wybranymi wyrazami (WB)

• dopasowuje pytania do części wywiadu ze znanym pisarzem(WB)

• odpowiada na pytania dotyczące treści wywiadu (WB)

Uczeń:

• rozmawia z kolegą na temat 
przeczytanego tekstu, 
zadaje pytania i udziela 
odpowiedzi

• rozmawia z kolegą o tym, 
czy chciałby być pisarzem i 
jakie książki pisałby; 
uzasadnia swoją opinię, 
pyta kolegę o opinię 

• korzystając z Internetu, 
uzyskuje informacje na 
temat Stephena Kinga, 
odpowiada na pytania oraz 
pisze dodatkowe pytania i 
odpowiedzi (WB)

Unit 10 Test
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Lekcja 87 (10F)
Środki językowe
I’d prefer…, I’d rather…, Why don’t we…?
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji – wielokrotny 
wybór
Reagowanie ustne: proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie 
propozycji i sugestii, wyrażanie swoich preferencji, pytanie o 
preferencje
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem

Uczeń:
• mówi, gdzie i kiedy mają spotkać się osoby prowadzące dialog

• czyta dialog z podziałem na role, zastępując wyróżnione słowa własnymi 
pomysłami

• na podstawie dialogu, uzupełnia wyrażenia służące do proponowania i 
odpowiedzi na propozycje

• wybiera poprawną odpowiedź, zgodnie z nagraniem

• zaznacza wyrażenia używane dla proponowania alternatywnych 
rozwiązań (WB)

• uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi wyrażeniami, zgodnie z nagraniem 
(WB)

• wypisuje użyte w dialogu wyrażenia dla przyjęcia propozycji (WB)

• słucha nagrania i dopasowuje wyrażenia do dialogów (WB)
• dopasowuje połówki zdań (WB)

• uzupełnia tabelkę wpisując go, have lub play i dopisuje własne wyrażenia 
(WB)

Uczeń:

• rozmawiając z kolegą, 
proponuje wybrane zajęcia, 
reaguje na propozycję 
kolegi proponując 
rozwiązanie alternatywne 
lub przyjmuje propozycję

• razem z kolegą 
przygotowuje i przedstawia 
dialog, w którym stosuje się 
do podanych instrukcji 

• wykorzystując 
przygotowane przez siebie 
informacje, uzupełnia dialog 
zgodnie z instrukcją(WB)

Short Test
Unit 10 Test 2A

Lekcja 88 (8G)
Środki językowe
elementy listu prywatnego
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, 
znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie 
kontekstu wypowiedzi i intencji autora
Pisanie: przedstawianie faktów i opinii, wyrażanie uczuć 
opisywanie intencji, sugerowanie – list prywatny
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

Uczeń:
• odpowiada na pytania dotyczące treści listu
• podkreśla w tekście określone wyrażenia

• dopasowuje podane wyrażenia do ich funkcji

• wykorzystując wybrane wyrażenia, pisze zdania spełniające określone 
funkcje

• wskazuje wyrażenia, które powinny być użyte w nagłówku listu

• dopasowuje zdania z listu do ich funkcji (WB)

• układa wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania, które 
dopasowuje do funkcji, jakie pełnią w liście (WB)
 

Uczeń:

• pisze odpowiedź na list 
kolegi, zgodnie z instrukcją

• uzupełnia list będący 
odpowiedzią na list  Chrisa, 
uwzględniając wymagane 
punkty (WB) 

Unit 10 Test

Lekcja 71
Środki językowe
Słownictwo związane z przestępczością
Słownictwo związane z literaturą i publikacjami
Mowa zależna
Strona bierna
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście
Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, 
określanie myśli głównej poszczególnych części tekstu

Uczeń:
• obok nazw przestępstw pisze odpowiednie nazwy przestępców 
• uzupełnia definicje przymiotnikami

• uzupełnia tekst emaila wybranymi czasownikami w formie Past Perfect

• przepisuje podane wypowiedzi, stosując mowę zależną 

• układa linijki dialogu w odpowiedniej kolejności

• dopasowuje tytuły do rodzajów książek
• uzupełnia tekst wybranymi wyrazami

Uczeń:

• układa wydarzenia 
dotyczące postaci z 
wcześniejszego rozdziału 
podręcznika w kolejności 
chronologicznej, 
wykluczając te, które się nie 
zdarzyły

• przygotowuje i odtwarza 
rozmowę telefoniczną, 
uwzględniając podane 

Unit 10 Test
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Mówienie: przedstawianie faktów, opisywanie intencji i planów na 
przyszłość, proponowanie, wyrażanie uczuć
Pisanie: przedstawianie faktów, opisywanie intencji i planów, 
proponowanie
 Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny

• uzupełnia zdania wybranymi czasownikami w stronie biernej

• przepisuje zdania w stronie biernej
• uzupełnia dialog brakującymi wyrazami
• słucha nagrania i zaznacza, jak czuje się Anna 

• zaznacza poprawną odpowiedź, zgodnie z nagraniem

• czyta pobieżnie tekst i mówi, dlaczego Jack nie jest smutny opuszczając 
Golden Hills

• dopasowuje zdania do paragrafów artykułu

• uzupełnia nazwy typów publikacji brakującymi literami (WB)

• uzupełnia zdania brakującymi wyrazami (WB)

• uzupełnia tekst formą Present Simple lub Past Simple podanych 
czasowników w stronie biernej (WB)

• uzupełnia tekst formą Present Perfect lub Future Simple podanych 
czasowników w stronie biernej (WB) 

punkty

• pisze ogłoszenie, w którym 
zaprasza na przyjęcie 
organizowane z okazji 
wyjazdu Anny i Jacka

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

Lekcja 90
Progress Test Unit 10
Cumulative Test Units 6-10.
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