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Introduction

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 1 
Powtórzenie i utrwalenie materiału z zakresu słownictwa i środków językowych.

Lekcja 2
Powtórzenie i utrwalenie materiału z zakresu gramatyki i struktur językowych.

UNIT1 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 3 (1A)
Środki językowe
Przymiotniki określające osobowość
Przymiotniki złożone
Czas present simple
Czas present continuous
Czas present perfect
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, zjawisk i czynności, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, opisywanie 
swoich doświadczeń
Rozumienie ze słuchu: znajdowanie określonych informacji 
w tekście, określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem
I 1.1; II 2.2 2.3; III 4.1 4.5 4.9; 9 12 13

Uczeń:
• opisuje ilustracje przedstawiające ludzi wykonujących różne niezwykłe 

czynności i odpowiada na pytania z nimi związane
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi przymiotnikami zgodnie z 

kontekstem
• pisze zdania z lukami na podstawie wybranych przymiotników i 

uzupełnia luki w zdaniach napisanych przez kolegów i koleżanki 
właściwymi spośród podanych przymiotników

• wskazuje trzy przymiotniki opisujące własną osobę i uzasadnia swój 
wybór w rozmowie z kolegą/koleżanką

• dopasowuje podane zdania do wysłuchanych wypowiedzi
• uzupełnia luki w przymiotnikach złożonych na podstawie wysłuchanych 

wypowiedzi
• rozmawia na temat określeń osobowości na podstawie podanych pytań
• podaje właściwe przymiotniki określające osobowość na podstawie 

przeczytanych definicji (WB)
• wskazuje przymiotniki o pozytywnych i negatywnych konotacjach 

spośród podanych możliwości (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi spośród podanych 

przymiotników na podstawie wysłuchanych dialogów (WB)

Uczeń:
• tłumaczy podane określenia 

osobowości na język polski i 
wskazuje wybrane z nich, 
odnosząc się do opisanych 
wcześniej ilustracji

• uzupełnia zdania wyjaśniając 
znaczenie wskazanych 
przymiotników, określających 
osobowość (WB)

Progress Test 1A&1B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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• zapisuje synonimy wskazanych przymiotników na podstawie podanych 
pierwszych liter (WB)

• uzupełnia luki w przymiotnikach złożonych właściwymi spośród 
podanych wyrazów (WB)

Lekcja 4 (1B)
Środki językowe
Przymiotniki określające osobowość
Czas present perfect simple
Czas present perfect continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, zjawisk i czynności, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, opisywanie 
swoich doświadczeń
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.1; II 2.2 2.3; III 4.1 4.5 4.9; IV 6.4; 9 10 12 13

Uczeń:
• wypowiada się na temat cech osobowych przydatnych w uprawianiu 

wspinaczki górskiej na podstawie ilustracji
• wyszukuje wskazane informacje w przeczytanym tekście i odpowiada na 

pytania na jego podstawie

• wyszukuje przykłady czasowników w czasie present perfect continuous 
w tekście i dopasowuje je do podanych opisów użycia

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych 
czasowników w czasie present perfect lub present perfect continuous 
zgodnie z kontekstem

• tworzy zdania pytające w czasach present perfect lub present perfect  
continuous na podstawie podanych wyrazów

• pyta i odpowiada na podane pytania
• wskazuje właściwe opcje form czasowników w zdaniach spośród 

podanych opcji (WB)

• uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi formami podanych czasowników 
w czasie present perfect lub present perfect continuous zgodnie z 
kontekstem

Uczeń:

• uzupełnia luki w zdaniach 
czasownikami w formie czasów 
present perfect i present perfect  
continuous i wyjaśnia różnice w 
ich znaczeniu

• wskazuje różnice w znaczeniu 
wskazanych w zdaniach 
statycznych i dynamicznych 
czasowników na podstawie 
podanej reguły

• tłumaczy podane zdania na język 
polski (WB)

• poprawia błędy w podanych 
zdaniach (WB)

• pisze zdania z podanymi 
czasownikami w formie statycznej 
i dynamicznej (WB)

Progress Test 1A&1B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 5 (1C)
Środki językowe
Słownictwo związane z różnymi religiami
Słownictwo związane z życiem i problemami okresu 
dojrzewania
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, zjawisk i czynności, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie 
innych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• wskazuje różnice pomiędzy wskazanymi osobami na podstawie 

wysłuchanego tekstu
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanego tekstu

• wyszukuje wskazane informacje w przeczytanym tekście

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

• zakreśla właściwe wyrazy w streszczeniu na podstawie wysłuchanego 
tekstu (WB)

Uczeń:
• tworzy listę książek, filmów i 

programów telewizyjnych na 
temat nastolatków w określonym 
czasie

• uzupełnia luki w tabeli ze 
słownictwem religijnym 
właściwymi wyrazami i zaznacza 
właściwe nazwy religii na 
podstawie wysłuchanego tekstu

Progress Test 1A&1B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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I 1.9 1.15; II 2.3 3.3; III 4.1 4.5; IV 6.8; 9 10 12 13

Lekcja 6 (1D)
Środki językowe
Przyimki i wyrażenia przyimkowe
Przymiotniki określające osobowość i cechy charakteru
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie 
innych, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, 
stosowanie form grzecznościowych, proponowanie, 
przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii, proszenie o 
radę i udzielanie rady, aktywne uczestniczenie w rozmowie i 
dyskusji (przedstawianie opinii i argumentów, odpieranie 
argumentów przeciwnych), komentowanie, zgadzanie się lub 
kwestionowanie zdania innych uczestników dyskusji
Pisanie: opisywanie ludzi, przedstawianie faktów z 
teraźniejszości i przeszłości, opisywanie doświadczeń innych 
osób, stosowanie zasad konstruowania tekstów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.1 1.3; II 3.3 3.6; III 4.5 5.1 5.3 5.9 5.12; IV 6.2 6.3 6.6 6.8 
6.10; 9 10 11 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3

Uczeń:
• rozmawia na temat podanej wypowiedzi, opisując cechy osobowościowe 

jej autora i porównując je do własnej osoby
• tworzy listę przymiotników opisujących bohatera przeczytanego tekstu i 

uzasadnia swój wybór
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

przeczytanego tekstu
• dopasowuje podane przyimki i wyrażenia przyimkowe do ich 

odpowiedników w przeczytanym tekście
• zakreśla właściwe przyimki w zdaniach spośród podanych opcji i zgadza 

lub nie zgadza się z ich treścią
• wskazuje trzy spośród podanych zajęć pozalekcyjnych, spełniających 

wskazane kryteria na podstawie ustaleń z przeprowadzonej rozmowy z 
kolegą/koleżanką

• odgrywa dialog, w którym prosi o radę lub udziela rad na temat 
umiejętności społecznych według podanych wskazówek, na podstawie 
podanej listy zajęć

• uzupełnia luki w zdaniach podanymi przyimkami i wyrażeniami 
przyimkowymi (WB)

• dopasowuje wybrane przyimki i wyrażenia przyimkowe do luk w 
przeczytanym tekście (WB)

Uczeń 
• odgrywa wcześniej przygotowany 

dialog na forum na podstawie 
podanych wyrażeń 

• pisze tekst na temat wybranego 
dziecka, będącego geniuszem na 
podstawie wyszukanych przez 
siebie informacji (WB)

Progress Test 1A&1B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

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



Lekcja 7 (1E)
Środki językowe
Konstrukcje z czasownikami: czasownik + bezokolicznik z to, 
czasownik + czasownik z końcówką –ing, czasownik + 
dopełnienie + bezokolicznik z to, czasownik + dopełnienie + 
bezokolicznik bez to, czasownik + dopełnienie+ forma past  
participle
Nazwy cech osobowości
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów, opinii i 
uczuć 
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie 
innych
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.1; III 4.5; IV 6.8; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Uczeń:
• rozmawia na temat swojej opinii dotyczącej podanego zdania, 

odnoszącego się do bycia w centrum zainteresowania i bycia na uboczu 
w kontaktach społecznych odpowiada na pytania kwizowe, dotyczące 
osobowości i porównuje swoje odpowiedzi z wcześniej przeprowadzoną 
rozmową

• wyszukuje przykłady odpowiednich konstrukcji czasownikowych w 
kwizie i dopasowuje je do właściwych elementów reguły gramatycznej

• dopasowuje podane czasowniki do odpowiednich konstrukcji i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z opisem reguł gramatycznych

• wyjaśnia różnicę w znaczeniu podanych par zdań na podstawie 
przeczytanych informacji gramatycznych

• uzupełnia luki w pytaniach kwizowych właściwymi formami podanych 
czasowników i zaznacza wybrane odpowiedzi

• tworzy pytania do kwizu, pyta i odpowiada na pytania przygotowane 
przez innych

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

• przekształca podane zdania na podstawie wskazanych wyrazów, 
zachowując ich znaczenie (WB)

Uczeń 
• uzupełnia luki w regule 

gramatycznej właściwymi 
konstrukcjami z przeczytanego 
kwizu

• pisze prawdziwe zdania z użyciem 
podanych czasowników (WB)

Progress Test 1A&1B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 8 (1F)
Środki językowe
Słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym człowieka
Czas present continuous
Czas present simple
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdywanie w tekście określonych informacji
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i czynności, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii, intencji i 
preferencji, pytanie o opinie, preferencje innych 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i czynności, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.1; II 2.3; III 4.1 4.5 5.1 5.5; IV 6.8; 9 10 12 13

Uczeń:

• wybiera trzy spośród podanych przymiotników, za pomocą których 
można opisać osoby pokazane na ilustracji i porównuje swój wybór z 
wyborem kolegi/koleżanki

• zaznacza właściwe spośród podanych wyrazów na podstawie 
wysłuchanej wypowiedzi

• wskazuje właściwe wyrażenia spośród podanych na podstawie 
wysłuchanej wypowiedzi

• dopasowuje podane wyrażenia do odpowiednich pytań 
egzaminacyjnych na podstawie podanej wskazówki

• rozmawia na temat dbałości nastolatków o wygląd zewnętrzny, o 
związku pomiędzy wyglądem zewnętrznym i osobowością człowieka na 
podstawie podanych pytań i tworzy notatki

• wyraża opinię na temat wysłuchanej w nagraniu wypowiedzi
• wskazuje właściwe spośród podanych wyrażenia występujące w 

wysłuchanej wypowiedzi
• opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane
• pisze zdania opisujące wygląd pokazanych na ilustracji osób na 

podstawie podanych wyrazów (WB)
• wyraża opinię w formie zapisanych zdań na temat wysłuchanej w 

nagraniu wypowiedzi (WB)
• tworzy pisemny opis ilustracji (WB)

Uczeń 
• dopasowuje podane wyrazy 

związane z wyglądem 
zewnętrznym człowieka do 
odpowiednich miejsc na mapie 
wyrazowej i dopisuje inne

Progress Test 1A&1B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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• pisze odpowiedzi na pytania dotyczące pokazanej i opisanej wcześniej 
ilustracji na podstawie własnej opinii (WB)

Lekcja 9 (1G)
Środki językowe
Słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym człowieka
Słownictwo związane z opisem osobowości człowieka
Czas present continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli 
poszczególnych części tekstu
Mówienie: opisywanie ludzi, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, 
pytanie o opinie, preferencje innych
Pisanie: opisywanie ludzi, stosowanie zasady konstruowania 
tekstów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy 
tekstu
Inne: dokonywanie samooceny, współdziałanie w grupie, 
stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem
I 1.1; II 3.1 3.3; III 4.1 4.5 5.1 5.5 5.12 5.13; IV 6.8; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: 8.3

Uczeń:

• wypowiada swoje zdanie na temat powiedzenia, mówiącego, że 
przeciwieństwa się przyciągają

• wyjaśnia znaczenie tytułu przeczytanego tekstu
• dopasowuje podane przymiotniki do właściwych osób z przeczytanego 

tekstu, uzasadniając swoją opinię
• uzupełnia luki w idiomach podanymi wyrazami na podstawie idiomów o 

przeciwnym znaczeniu oraz wskazuje te spośród nich, które występują 
w przeczytanym tekście

• wyszukuje przykłady użycia czasu present continuous w przeczytanym 
tekście zgodnie ze znaczeniem opisanym we wskazówce 

• rozmawia na temat podobieństwa między sobą a osobami opisanymi w 
przeczytanym tekście oraz na temat tego, z którą z tych osób 
chciałby/chciałaby się przyjaźnić

• wskazuje właściwe spośród podanych tematów a podstawie 
przeczytanego tekstu i zadania egzaminacyjnego

• tworzy notatkę potrzebną do napisania tekstu porównującego dwie 
osoby, uzupełniając tabelę odpowiednimi danymi

• wyszukuje podane we wskazówce wyrazy i wyrażenia w przeczytanym 
tekście

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

• pisze zdania na podstawie informacji zawartych w uzupełnionej przez 
siebie tabeli oraz wskazówki maturalnej

• pisze tekst, w którym opisuje dwie zupełnie różne osoby i sprawdza 
poprawność napisanego przez siebie opisu według podanych 
wskazówek

• dopasowuje przeczytane fragmenty tekstu do właściwych spośród 
podanych nagłówków (WB)

• uzupełnia luki w wyrażeniach podanymi wyrazami (WB)
• tworzy plan wypracowania, uzupełniając luki w tabeli (WB)

Uczeń 
• uzupełnia luki w parafrazach zdań 

na podstawie podanych wyrazów
• przekształca zdania na bardziej 

subtelne na podstawie podanych 
wyrazów

Progress Test 1A&1B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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• pisze tekst, w którym opisuje osobę, która wywarła duży wpływ na 
nią/niego według uzupełnionego wcześniej planu i sprawdza 
poprawność napisanego przez siebie opisu według podanych 
wskazówek (WB)

Lekcja 10 (Get ready for Matura 1) 
Środki językowe
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Słownictwo związane z kursami wakacyjnymi
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym 
informacji zawartych w języku polskim
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.1 1.5; II 2.2; V 8.3; 9 12 13

Uczeń:

• dopasowuje podane zdania do właściwych osób na podstawie 
wysłuchanych wypowiedzi

• tłumaczy fragmenty podanych zdań na język angielski

Uczeń:
• analizuje tabele opisujące 

strukturę egzaminu maturalnego i 
odpowiada na pytania związane z 
egzaminem

Progress Test 1A&1B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 11
Progress Test Unit 1.

UNIT 2 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 12 (2A)
Środki językowe
Słownictwo związane z pieniędzmi, kupowaniem i wydawaniem
Idiomy związane z pieniędzmi
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: określanie intencji nadawcy tekstu
Mówienie: opisywanie czynności, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, 
opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i komentowanie 

Uczeń:
• rozmawia na temat kupowania różnych rzeczy na podstawie podanych 

pytań
• uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami związanymi z pieniędzmi 

zgodnie z kontekstem
• wskazuje dwie najbardziej użyteczne spośród podanych wskazówek, 

dotyczących zarządzaniem pieniędzmi i uzasadnia swój wybór
• uzupełnia luki w tabeli podanymi przymiotnikami związanymi z pieniędzmi
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi przymiotnikami zgodnie z kontekstem 

i wyraża swoją opinię na temat treści zawartych w tych zdaniach

Uczeń:
• dopasowuje podane wyrazy 

do ich synonimów i wypisuje 
te z nich, które są 
nieformalne (WB)

• dopasowuje podane wyrazy 
i wyrażenia do siebie, 
tworząc idiomy związane z 
pieniędzmi (WB)

• pisze zdania na podstawie 
podanych odpowiedzi (WB)

Progress Test 2A&2B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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ich, opisywanie swoich doświadczeń
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie 
o opinie i preferencje innych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.7; II 2.4; III 4.1 4.2 4.4 4.5 ; IV 6.8; 9 10 12 13

• dopasowuje podane zdania do właściwych spośród usłyszanych w 
nagraniu wypowiedzi osób

• prowadzi krótką dyskusję na temat wydawanie i oszczędzania pieniędzy 
na podstawie podanych pytań

• dopasowuje podane wyrazy do ich definicji (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych wyrazów (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach, będących transformacjami podanych zdań 

(WB)

Lekcja 13 (2B)
Środki językowe
Słownictwo związane z pieniędzmi
Used to and would
Czas past simple
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: określanie intencji nadawcy tekstu
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń, relacjonowanie 
wydarzeń z przeszłości
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.7; II 2.4 3.3; III 4.4 4.9; 9 10 12 13

Uczeń:
• wypowiada się na temat brania udziału w loteriach pieniężnych na 

podstawie podanych pytań

• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu

• wyszukuje przykłady użycia wskazanych struktur would i used to w 
przeczytanym tekście na podstawie podanej reguły gramatycznej

• uzupełnia luki odpowiednimi formami podanych czasowników z used to, 
would i w formie czasu past simple zgodnie z kontekstem

• powtarza usłyszane zdania za nagraniem i określa emocje usłyszanej 
osoby na podstawie przeczytanej wskazówki

• przekształca podane zdania na podstawie podanych wyrazów i 
fragmentów zdań

• opisuje swoje doświadczenia z przeszłości na podane tematy

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

• przekształca podane zdania za pomocą would (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach, wskazując właściwe odpowiedzi spośród 
podanych opcji zgodnie z kontekstem (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników i 
would (WB)

Uczeń:
• poprawia błędy w podanych 

zdaniach
• pisze zdania na temat 

swojego dzieciństwa na 
podstawie podanych 
wyrazów (WB)

Progress Test 2A&2B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 14 (2C)
Środki językowe
Słownictwo związane z opisywaniem miejsc
Kolokacje związane z kupowaniem i wynajmowaniem mieszkań i 
domów
Słownictwo związane z życiem ludzi bezdomnych
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
oddzielanie faktów od opinii, określanie kontekstu wypowiedzi, 

Uczeń:
• opisuje ilustrację i odpowiada na podane pytania dotyczące ludzi 

bezdomnych
• uzupełnia luki w tekście właściwymi wyrazami, wybierając je spośród 

podanych opcji
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród podanych opcji na 

podstawie wysłuchanego wywiadu
• wskazuje właściwe spośród podanych zdań na podstawie wysłuchanego 

wywiadu
• uzupełnia luki w wyrażeniach podanymi wyrazami, tworząc kolokacje

• wypowiada się na temat swojego stosunku do sytuacji opisanej w 

Uczeń:

• pisze streszczenie 
przeczytanego tekstu (WB)

Progress Test 2A&2B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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określanie głównej myśli tekstu
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności i zjawisk, 
opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i komentowanie 
ich, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć, 
przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw 
danej tezie lub rozwiązaniu
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie 
o opinie i preferencje innych, uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, wyrażanie emocji, 
prowadzenie negocjacji w trudnych sytuacjach życia codziennego, 
aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, komentowanie, 
zgadzanie się lub kwestionowanie zdania innych uczestników 
dyskusji
Przetwarzanie tekstu: streszczanie przeczytanego tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem 
I 1.1 1.2 1.14; II 2.1 2.3 2.5; III 4.1 4.2 4.5; IV 6.2 6.3 6.4 6.5 6.8 
6.9; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: II 2.1; 4.2; IV 6.1 6.2 6.3; V 8.1

przeczytanym tekście i w wysłuchanym wywiadzie i uzasadnia swoją 
opinię

• przygotowuje dialog pomiędzy właścicielem budynku i jego dzikim 
lokatorem według podanych wskazówek, tworząc notatki

• odgrywa dialog pomiędzy właścicielem budynku i jego dzikim lokatorem 
na podstawie wcześniej wykonanych notatek

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

• wskazuje właściwe podsumowanie wysłuchanego tekstu (WB)
• uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem 

(WB)

Lekcja 15 (2D)
Środki językowe
Słownictwo związane z działalnością na rzecz innych osób
Drugi tryb warunkowy
Przyimki
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Mówienie: opisywanie czynności, zjawisk, wyrażanie pewności, 
przypuszczeń, wątpliwości dotyczących zdarzeń z przyszłości
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie 
o opinie i preferencje innych, uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, aktywne uczestniczenie w rozmowie i 
dyskusji, komentowanie, zgadzanie się lub kwestionowanie zdania 
innych uczestników dyskusji
Przetwarzanie tekstu: streszczanie przeczytanego tekstu
Pisanie: wyrażanie pewności, przypuszczeń, wątpliwości 
dotyczących zdarzeń z przyszłości
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.1 1.14; II 3.2 3.3; III 4.1 4.10 5.10; IV 6.4 6.5; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3; V 8.1

Uczeń:
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego 

wstępu do tekstu

• dopasowuje podane pytania do odpowiednich fragmentów przeczytanego 
tekstu

• dopasowuje podane czasowniki do właściwych przyimków na podstawie 
przeczytanego tekstu

• streszcza przeczytany fragment tekstu w formie ustnej

• rozmawia na temat dobrych i złych stron opisanego w przeczytanym 
tekście programu telewizyjnego

• rozmawia na temat tego, na co przeznaczyłby wskazaną sumę pieniędzy, 
uzasadniając swój wybór, tworzy notatki na podstawie wspólnych ustaleń

• opisuje, na jaki cel przeznaczyłby wskazaną sumę pieniędzy na podstawie 
ustaleń z przeprowadzonej wcześniej dyskusji

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przyimkami zgodnie z kontekstem 
(WB)

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 
w drugim trybie warunkowym (WB)

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

Uczeń:
• przewiduje treść tekstu na 

podstawie tytułu i ilustracji
• uzupełnia regułę 

gramatyczną na podstawie 
podanej wskazówki

• tłumaczy podane zdania, 
pochodzące z 
przeczytanego tekstu na 
język polski (WB)

• wypowiada się w formie 
pisemnej na temat tego, jak 
wydałby/wydałaby 
wskazaną sumę pieniędzy 
na podstawie podanych 
pytań (WB)

Progress Test 2A&2B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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Lekcja 16 (2E)
Środki językowe
Nazwy uczuć
Czas past perfect simple
Czas past perfect continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie emocji
Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.1; III 4.4; IV 6.4 6.9; 9 10 12 13

Uczeń:
• wyszukuje przykłady użycia wskazanych czasów w przeczytanym tekście
• zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach spośród podanych opcji 

zgodnie z kontekstem

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi spośród podanych czasowników 
we właściwej formie czasów past perfect i past perfect continuous zgodnie 
z kontekstem

• uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami w odpowiedniej formie 
czasów past perfect i past perfect continuous zgodnie z kontekstem

• rozmawia na temat swoich przeszłych doświadczeń związanych z 
podanymi uczuciami

• dopasowuje połówki zdań do siebie i uzupełnia w nich luki odpowiednimi 
formami podanych czasowników w czasach past perfect i past perfect  
continuous (WB)

• przekształca podane zdania, zachowując ich znaczenie (WB)

Uczeń:
• zakreśla właściwe wyrazy w 

regule gramatycznej 
spośród podanych opcji i 
dopasowuje wyszukane 
wcześniej przykłady czasów 
do właściwych elementów 
reguły

• dopisuje końcówki zdań 
według własnych pomysłów 
(WB)

Progress Test 2A&2B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 17 (2F)
Środki językowe
Słownictwo związane z dawaniem i dostawaniem prezentów
Nazwy uczuć i emocji
Czasy przeszłe: past simple, past continuous, past perfect simple,  
past perfect continuous
Used to
Would
Przysłówki
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, opisywanie 
doświadczeń swoich i innych osób, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii, poglądów i uczuć, wyrażanie pewności, 
przypuszczeń, wątpliwości dotyczących zdarzeń z teraźniejszości, 
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie 
o opinie i preferencje innych, uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień
Pisanie: opisywanie swoich doświadczeń
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.5; II 2.3; III 4.1 4.4 4.5 4.9 4.10 5.9; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13

Uczeń:
• opisuje ilustrację na podstawie podanych wyrazów
• rozmawia na temat myśli i uczuć chłopca pokazanego na ilustracji i tworzy 

notatki 
• podaje właściwe przymiotniki na podstawie wysłuchanej wypowiedzi
• podaje nazwy czasów użytych w wysłuchanej wypowiedzi na podstawie 

wskazówki
• odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej wypowiedzi
• uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych przysłówków i 

sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem 
• opisuje ilustrację, przedstawiającą osobę, odpakowującą prezent
• odpowiada na pytania związane z opisaną wcześniej ilustracją
• zaznacza właściwe spośród podanych wyrazów na podstawie analizy 

ilustracji (WB)
• zakreśla właściwe spośród podanych wyrazów na podstawie 

wysłuchanego tekstu(WB)
• dopasowuje podane przymiotniki do siebie (WB)
• uzupełnia luki w przykładach zdań na podstawie wysłuchanej wypowiedzi 

(WB)
• tłumaczy zdania na język polski (WB)
• pisze odpowiedź na podane pytanie, w którym opisuje swoje 

doświadczenie związane z nietrafionym prezentem, który 
otrzymał/otrzymała (WB)

Uczeń:
• porównuje swoje pomysły 

zawarte w notatkach z 
usłyszaną na podane 
pytania odpowiedzią w 
nagraniu

Progress Test 2A&2B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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Lekcja 18 (2G)
Środki językowe
Słownictwo związane z pieniędzmi 
Czas past simple
Czas past continuous
Sequencing clauses
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Mówienie: opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i 
komentowanie ich, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, 
opisywanie swoich doświadczeń
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk i 
czynności, przedstawianie wydarzeń z przeszłości, stosowanie 
zasady konstruowania tekstów, stosować nieformalny styl 
wypowiedzi
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, 
dokonywanie samooceny
I 1.1; II 3.2 3.3; III 4.2 4.4 4.9 5.1 5.4 5.12 5.13; IV 6.4; 9 10 12 13

Uczeń:
• rozmawia na temat swoich doświadczeń ze zgubieniem lub znalezieniem 

pieniędzy na podstawie podanych pytań
• odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu
• dopasowuje opisy do właściwych fragmentów przeczytanego tekstu

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 
w czasach past simple i continuous na podstawie kontekstu oraz 
podanych reguł oraz wyszukuje przykłady użycia wskazanych czasów w 
przeczytanym tekście

• wyszukuje przykłady użycia wskazanych konstrukcji zdań w przeczytanym 
tekście na podstawie podanej reguły gramatycznej

• przekształca podane zdania, tworząc jedno z dwóch w każdym z 
przykładów

• tworzy notatki do opowiadania na podany temat na podstawie wskazówek
• uzupełnia luki w tabeli notatkami związanymi z opowiadaniem zgodnie z 

podanymi etapami
• pisze pierwszy fragment opowiadania, w którym opisuje tło i pierwsze z 

wydarzeń
• wyszukuje właściwy fragment w przeczytanym opowiadaniu na podstawie 

wskazówki

• wyszukuje wskazane elementy w przeczytanym opowiadaniu

• pisze drugą część opowiadania według wskazówek
• pisze zdanie końcowe i tytuł swojego opowiadania na podstawie analizy 

przykładu innego opowiadania

• pisze końcowy fragment opowiadania i sprawdza jego poprawność według 
podanych wskazówek

• zakreśla właściwe wyrazy w streszczeniu przeczytanego opowiadania 
spośród podanych opcji (WB)

• uzupełnia luki w przeczytanym opowiadaniu podanymi wyrazami zgodnie 
z kontekstem (WB)

• dzieli przeczytane opowiadanie na podane części (WB)
• uzupełnia luki w planie opowiadania na podstawie wypełnionej wcześniej 

tabeli (WB)

• pisze opowiadanie na temat osoby, której hojne działanie spowodowało 
korzystne konsekwencje dla niej same według swojego planuj i sprawdza 
poprawność napisanego przez siebie opowiadania według podanych 
wskazówek (WB)

Uczeń:
• uzupełnia luki w 

określeniach czasu 
podanymi wyrazami i podje 
ich znaczenie w języku 
polskim

• uzupełnia luki w tabeli 
dotyczącej opowiadania na 
wskazany temat 
konsekwencjami podanych 
wydarzeń zgodnie z 
własnymi pomysłami (WB)

Progress Test 2A&2B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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Lekcja 19
Środki językowe
Przymiotniki określające osobowość i cechy charakteru
Słownictwo związane z wynajmem mieszkania
Słownictwo związane z zakupami, reklamą i marketingiem
Czas present perfect simple
Czas present perfect contiuous
Verb patterns- konstrukcje bezokolicznikowe (infinitive) i 
gerundialne (-ing)
Czas past perfect simple
Czas past perfect contiuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie intencji autora/nadawcy tekstu
Pisanie: opisywanie swoich doświadczeń, stosowanie zasady 
konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, opowiadanie o 
wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć, relacjonowanie 
wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń
Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na 
swój temat, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.1 1.2 1.5 1.7; II 2.3 2.4 3.2 3.3 3.6; III 4.1 4.2 4.4 4.5 4.9 5.9 
5.12 5.13; IV 7.1 7.2; 9 10 12 13

Uczeń:
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przymiotnikami zgodnie z kontekstem

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

• uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych czasowników

• uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem

• uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych opcji wyrazami
• zakreśla właściwe formy czasowników w tekście spośród podanych opcji
• zapisuje właściwe przymiotniki na podstawie podanych definicji

• rozmawia na temat przydatnych cech osobowości w przypadku wyjazdu za granicę na podstawie podanej listy

• dopasowuje podane informacje do właściwych fragmentów przeczytanego tekstu
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu

• odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu

• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu
• relacjonuje wydarzenie z przeszłości związane ze spotkaniem kogoś po raz pierwszy
• pisze ogłoszenie w sprawie znalezienia mieszkania do wynajęcia według podanych wskazówek
• rozmawia na temat kupowaniu różnych produktów i marketingu na podstawie podanych pytań
• dopasowuje podane zdania do odpowiednich luk w przeczytanym tekście
• odpowiada na pytania związane z treścią zadania egzaminacyjnego
•  opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane

Progress Test 2A&2B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 20
Progress Test Unit 2.

UNIT 3 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE
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Lekcja 21 (3A)
Środki językowe
Nazwy członków rodziny
Słownictwo związane z opisywaniem rodziny
Nazwy etapów życia
Przyimki 
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Mówienie: opisywanie ludzi
Pisanie: opisywanie ludzi
Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście, określanie intencji 
nadawcy/autora tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.1 1.5; II 2.1 2.3 2.4; III 4.1 5.1; IV 6.4; 9 10 12 13

Uczeń:
• pyta i odpowiada na pytania o swoją rodzinę w określonym czasie na 

podstawie podanych wyrazów i wyrażeń oraz własnych pomysłów
• zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji i uzupełnia 

końcówki tych zdań właściwymi uzasadnieniami na podstawie 
wysłuchanych wypowiedzi

• zadaje pytania i udziela odpowiedzi na temat związku ze swoją rodziną na 
podstawie podanych wyrazów i wyrażeń

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

• wskazuje właściwe spośród podanych czasowniki określające zachowanie 
i intencje usłyszanych w nagraniu osób na podstawi ich wypowiedzi

• pisze jednozdaniowe opisy intencji i zachowania usłyszanych w nagraniu 
osób

• przygotowuje własną wypowiedź, w której zawiera wybrane z listy 
zachowania

• dopasowuje połówki zdań do siebie zgodnie z ich znaczeniem (WB)
• dopasowuje właściwe spośród podanych czasowniki określające 

zachowanie i intencje do usłyszanych w nagraniu wypowiedzi (WB)

•  uzupełnia luki w wyrażeniach właściwymi przyimkami spośród podanych 
opcji (WB)

• dopasowuje podane nazwy etapów życia do właściwych miejsc na 
wykresie (WB)

Uczeń:
• dopasowuje podane wyrazy 

i wyrażenia do właściwych 
kategorii 

• tłumaczy podane wyrazy na 
język polski, pyta i 
odpowiada na pytania o ich 
znaczenie

• odgrywa przygotowaną 
wcześniej wypowiedź na 
forum i odgaduje nazwy 
intencji i zachowania 
wypowiedzi kolegów i 
koleżanek

• pisze krótki tekst na temat 
osoby, którą podziwia, lub z 
którą ma wiele wspólnego 
lub z którą jest bardzo blisko 
(WB)

Progress Test 3A&3B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 22 (3B)
Środki językowe
Pytania pośrednie (Indirect questions)
Pytania szczegółowe o podmiot i o dopełnienie (subject and 
object questions)
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie intencji nadawcy tekstu
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmiany stylu lub formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.1 1.5; II 2.3 2.4;; IV 6.4; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

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

odpowiada na pytania związane z uczuciami rozmówców zgodnie z 
własną opinią

• wskazuje pytania pośrednie w uzupełnionym dialogu i dopasowuje je do 
właściwych kategorii w zależności od ich budowy na podstawie 
przeczytanej wskazówki

• przekształca pytania pośrednie z uzupełnionego dialogu na bezpośrednie
• przekształca podane pytania bezpośrednie na pośrednie
• pyta i odpowiada na podane pytania pośrednie
• dopasowuje wskazane pytania szczegółowe z dialogu do odpowiedniej 

kategorii na podstawie przeczytanej reguły gramatycznej
• tworzy pytania szczegółowe na podstawie podanych wyrazów

• pyta i odpowiada na podane pytania szczegółowe

• przekształca podane pytania na pośrednie na podstawie wskazanych 
wyrażeń (WB)

• zapisuje odpowiedniki usłyszanych w nagraniu pytań pośrednich w formie 
pytań bezpośrednich (WB)

Uczeń:
• pisze pytania na podstawie 

podanych odpowiedzi (WB)

Progress Test 3A&3B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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• zapisuje pytania do odpowiedzi na podstawie podanych zdań (WB)
• pisze pytania szczegółowe na podstawie podanych zdań (WB)
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Lekcja 23 (3C)
Środki językowe
Słownictwo związane ze starzeniem się
Rzeczowniki złożone
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie 
o opinie i preferencje innych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.1 1.5; II 2.3; III 4.1 4.5; IV 6.8; 9 10 11 12 13

Uczeń:
• opisuje ilustrację przedstawiającą twarz mężczyzny w połowie młodego, w 

połowie starego i uzgadnia definicję podanego wyrazu
• sprawdza trafność uzupełnionych przez siebie liczb na podstawie 

wysłuchanego tekstu i wyraża swoją opinię na temat najciekawszej 
informacji

• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego wywiadu

• dopasowuje podane rzeczowniki do siebie, tworząc prawidłowe 
rzeczowniki złożone i zapisując je we właściwy sposób

• uzupełnia luki w zdaniach utworzonymi w poprzednim zadaniu 
rzeczownikami złożonymi zgodnie z kontekstem

• pyta o opinię kolegi/koleżanki na tematy wskazane w uzupełnionych 
zdaniach i wyraża swoją opinię

• tworzy wypowiedź ustną na temat sposobów poprawy życia ludzi 
starszych na podstawie ustaleń wynikających z rozmowy z 
kolegą/koleżanką

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi spośród podanych rzeczownikami 
złożonymi zgodnie z kontekstem (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach właściwymi liczbami na podstawie 
wysłuchanego tekstu (WB)

Uczeń:
• uzupełnia luki w zdaniach 

znajdujących się w tabeli 
faktów właściwymi według 
własnej opinii liczbami

• wyszukuje wskazane 
informacje na temat 
populacji ludzi na świecie w 
Internecie i zapisuje je (WB)

Progress Test 3A&3B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 24 (3D)
Środki językowe
Słownictwo związane z rodziną i relacjami rodzinnymi
Czasowniki frazalne (phrasal verbs) związane z relacjami między 
ludźmi
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu, określanie intencji 
nadawcy/autora tekstu, oddzielanie faktów od opinii, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów,
stosowanie formalnego stylu wypowiedzi
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów,
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.5; II 2.3 3.1 3.3 3.4 3.6; III 4.5 4.12 5.5; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: II 3.1; V 8.3

Uczeń:
• wypowiada się na temat tego, kiedy ludzie stają się dorośli na podstawie 

podanego cytatu i własnej opinii, uzasadniając ją
• wskazuje właściwe podsumowanie przeczytanego tekstu spośród 

podanych opcji, sprawdzając trafność swoich przewidywań i wyraża swoją 
opinię na opisany temat

• dopasowuje podane zdania do właściwych luk w przeczytanym tekście
• sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i wskazuje 

właściwe wyrazy w tekście, które pomogły w jego wykonaniu
• dopasowuje wskazane w teście czasowniki frazalne do właściwych 

definicji
• dopasowuje fragmenty wyrazów do siebie, tworząc przymiotniki i dzieli je 

na dwie kategorie, opisujące dorosłych i nastolatków oraz porównuje swój 
podział z innymi

• rozmawia na temat pomysłów na poprawienie relacji między rodzicami i 
ich nastoletnimi dziećmi na podstawie podanych wyrazów

• prezentuje pomysły na poprawienie relacji między rodzicami i ich 
nastoletnimi dziećmi na forum

• dopisuje końcówki do podanych przymiotników (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych czasowników 

frazalnych w odpowiedniej formie (WB)
• wyjaśnia znaczenia podanych liczb na podstawie przeczytanego tekstu 

(WB)

Uczeń:

• przewiduje odpowiedź na 
podane pytanie na 
podstawie tytułu i ostatniego 
zdania tekstu

• wyszukuje w tekście fakty i 
opinie

• wyjaśnia znaczenie 
wskazanych wyrażeń w 
podanych zdaniach i 
przekształca te zdania za 
pomocą innych wyrazów

• zapisuje trzy pomysły na to, 
w jaki sposób rząd mógłby 
poprawić życie młodych 
ludzi (WB)

Progress Test 3A&3B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

New Matura Solutions Upper-Intermediate: plan wynikowy Oxford University Press Strona 14



Lekcja 25 (3E)
Środki językowe
Stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków
Konstrukcja as…as
Konstrukcja the + stopień wyższy przymiotnika, the + stopień  
wyższy przymiotnika 
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.5; II 3.3; III 4.5; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: II V 8.3

Uczeń:

• rozmawia na temat sposobu mówienia swojego pokolenia i pokolenia 
rodziców uwzględniając podane aspekty

• wskazuje przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym w 
przeczytanym tekście i odpowiada na pytania o ich formę

• wyszukuje wskazane i opisane struktury gramatyczne w przeczytanym 
tekście

• uzupełnia luki odpowiednimi konstrukcjami porównującymi na podstawie 
podanej wskazówki oraz wyrazów

• dopasowuje właściwe połówki zdań do siebie
• przekształca podane zdania na podstawie wskazanych wyrazów, 

zachowując ich znaczenie
• uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc 

poprawne zdania (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi przymiotnikami i przysłówkami w 

odpowiedniej formie stopnia wyższego lub najwyższego (WB)
• przekształca podane zdania, zachowując ich znaczenie (WB)

Uczeń:
• pisze początkowe fragmenty 

podanych zdań zgodnie z 
własnymi pomysłami

• dopowiada końcówki 
podanych początków zdań i 
porównuje swoje pomysły z 
pomysłami kolegów i 
koleżanek

Progress Test 3A&3B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 26 (3F)
Środki językowe
Pytanie rozłączne (question tags)
Słownictwo związane z opisywaniem miejsc
Słownictwo związane z planowaniem wizyty gości w różnym wieku
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie miejsc, ludzi, czynności, przedmiotów
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, 
stosowanie form grzecznościowych, proponowanie, przyjmowanie 
i odrzucanie propozycji i sugestii
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 

Uczeń:
• opisuje ilustrację przedstawiającą recepcję hotelową na podstawie 

podanych przymiotników
• uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie 

przeczytanej treści zadania egzaminacyjnego oraz wysłuchanej rozmowy
• zaznacza właściwe spośród uzupełnionych wyrażeń na podstawie 

wysłuchanej rozmowy
• uzupełnia luki odpowiednimi pytaniami rozłącznymi na podstawie 

przeczytanej reguły gramatycznej
• tworzy notatki w tabeli, przygotowując dialog na temat planowanej wizyty 

nastolatka/nastolatki i jego/jej dziadka na podstawie podanych wskazówek
• odgrywa przygotowaną rozmowę na forum
• uzupełnia luki odpowiednimi pytaniami rozłącznymi zgodnie z kontekstem 

Uczeń:

• uzupełnia luki w 
wyrażeniach podanymi 
wyrazami i tłumaczy je na 
język polski

• powtarza zdania za 
nagraniem, i odpowiada na 
pytanie o ich znaczenie w 
zależności od użytej 
intonacji

Progress Test 3A&3B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.5 1.8; II 2.3; IV 6.2 6.3 6.4 6.6; 9 10 12 13

(WB)
• powtarza usłyszane w nagraniu zdania, dodając do nich pytania rozłączne 

z różną intonacją (WB)
• wskazuje właściwe tematy spośród podanych opcji poruszone w 

wysłuchanej rozmowie (WB)
• pisze mini rozmowy, w których sugeruje i reaguje na sugestie i propozycje 

na podstawie podanych wyrażeń (WB)

Lekcja 27 (3G)
Środki językowe
Słownictwo związane z relacjami rodzinnymi i nastolatkami
Zdania z although, even though oraz despite/in spite of + 
rzeczownik/-ing 
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie intencji nadawcy/autora tekstu
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów, , 
stosowanie zasady konstruowania tekstów, stosowanie 
formalnego stylu wypowiedzi, przedstawianie w logicznym 
porządku argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku polskim 
wybranych informacji z tekstu w języku obcym, stosowanie zmian 
stylu lub formy tekstu
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
współdziałanie w grupie, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny
I 1.5; II 3.3 3.4; III 4.5 4.7 5.5 5.7 5.12 5.13; V 8.2; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: III 5.2; V 8.3

Uczeń:
• rozmawia na temat niezależności i wolności nastolatków w relacjach 

rodzinnych na podstawie podanych pytań
• podaje po jednej wadzie i zalecie sytuacji, w której nastolatek zostaje sam 

w domu zgodnie z własną opinię
• porównuje swoje pomysły z treścią przeczytanego tekstu
• podkreśla zdania ze wskazanymi konstrukcjami w przeczytanej rozprawce
• przekształca podane zdania z użyciem podanych wyrazów, zachowując 

ich znaczenie
• wypowiada się na temat końcowych wniosków w przeczytanej rozprawce

• rozmawia na temat zalet i wad spędzania wakacji z rodzicami i 
samodzielnie na podstawie podanego tematu rozprawki

• tworzy notatki do rozprawki według podanych wskazówek
• uzupełnia luki w tabeli, będącej planem rozprawki na podstawie ustaleń 

wynikających z rozmowy z kolegą/koleżanką
• uzupełnia luki w tekście, tworząc wstęp do rozprawki
• ustala z kolegą/koleżanką, do jakich wniosków dojdą w rozprawce i tworzy 

notatkę na temat swojej opinii 
• uzupełnia luki w podanych zdaniach zgodnie z kontekstem na podstawie 

przeczytanej wcześniej rozprawki
• pisze rozprawkę na temat zalet i wad spędzania wakacji z rodzicami i 

samodzielnie na podstawie napisanego wcześniej planu i własnych 
notatek oraz sprawdza poprawność napisanego tekstu według podanych 
wskazówek

• zakreśla właściwe oznaczenia części przeczytanej rozprawki, 
odpowiadając na pytania związane z jej treścią i budową (WB)

• uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB)
• uzupełnia luki w tabeli notatkami na temat wad i zalet bycia nastolatkiem i 

dorosłym zgodnie z własna opinią (WB)
• pisze rozprawkę na temat wad i zalet bycia nastolatkiem w porównaniu z 

byciem dorosłym na podstawie własnych notatek oraz sprawdza 

Uczeń:
• odpowiada na pytania o 

strukturę i treść 
przeczytanej rozprawki na 
podstawie podanej 
wskazówki

• tłumaczy wskazane 
fragmenty zdań na język 
polski i dopasowuje zdania 
do właściwych części 
rozprawki

Progress Test 3A&3B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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poprawność napisanego tekstu według podanych wskazówek (WB)

Lekcja 28 – (Get ready for matura)
Środki językowe
Słownictwo związane ze zdrowiem i długością życia
Słownictwo związane z rodzina i relacjami rodzinnymi
Słownictwo związane ze spędzaniem czasu wolnego
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opisywanie ludzi
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i preferencji, rozpoczynanie, 
prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form 
grzecznościowych
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny
I 1.5 1.11; II 2.3; III 4.1 4.5; IV 6.2 6.3 6.4 6.8; 9 10 12 13

Uczeń:
• rozmawia na temat swoich preferencji związanych ze spędzeniem 

wolnego weekendu na podstawie podanych propozycji
• zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanych w 

nagraniu wypowiedzi
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji, uzupełniając luki 

w tekście 
• odgrywa dialog na temat swojej rodziny według podanych wskazówek

Uczeń:
• zaznacza właściwe rubryki 

w tabeli, oceniając 
wypowiedź kolegi/koleżanki 
w odegranym dialogu

Progress Test 3A&3B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 29
Progress Test Unit 3.

UNIT 4

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 30 (4A)
Środki językowe
Słownictwo związane z polityką
Kolokacje związane z terminami politycznymi
Nazwy organizacji międzynarodowych
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,  
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie 

Uczeń:
• uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami w odpowiedniej formie i 

sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem
• dopasowuje podane zdania do właściwych osób na podstawie 

wysłuchanych wypowiedzi
• wyszukuje wskazane informacje w wysłuchanych wypowiedziach
• wyraża swoją opinię na temat podanych stwierdzeń, dotyczących polityki i 

polityków
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami wyszukanymi w 

kratownicy wyrazowej (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach wybranymi spośród podanych czasowników w 

odpowiedniej formie (WB)

Uczeń:
• rozwiązuje kwiz z wiedzy o 

politykach i polityce
• tłumaczy podane wyrażenia 

z tekstu na język polski
• wyjaśnia znaczenie 

podanych wyrażeń

• pisze kilkuzdaniowa 
odpowiedź na jedno z 
podanych pytań związanych 
z polityką i akcjami 
politycznymi (WB)

Progress Test 4A&4B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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o opinie i preferencje innych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.14; II 2.2 2.3; III 4.5 5.5; IV 6.8; 9 10 12 13

• dopasowuje podane części definicji terminów politycznych do siebie (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwami organizacji 

międzynarodowych (WB)

Lekcja 31 (4B)
Środki językowe
Słownictwo związane z protestami politycznymi
Will
Czas present continuous
Czasowniki must, can/can’t, may, might, could, should dla 
wyrażenia prawdopodobieństwa
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie kontekstu wypowiedzi
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie kontekstu wypowiedzi
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu
Mówienie: opisywanie miejsc, ludzi, przedmiotów, czynności i 
zjawisk, wyrażanie przypuszczenia, pewności, wątpliwości 
dotyczących zdarzeń z przyszłości i teraźniejszości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.14; II 2.3 2.5 3.3 3.5; III 4.1 4.5 4.10; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Uczeń:
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego i wysłuchanego 

dialogu
• wyszukuje wskazane czasowniki modalne i konstrukcje gramatyczne 

wskazujące prawdopodobieństwa na podstawie przeczytanej reguły 
gramatycznej

• zakreśla właściwe czasowniki w zdaniach spośród podanych opcji i 
wyjaśnia różnice w znaczeniu zdań w przypadku, gdy możliwy jest wybór 
więcej opcji

• przekształca zdania, używając podane wyrazy i zachowując pierwotne 
znaczenie

• opisuje ilustrację przedstawiającą protestujących ludzi i przewiduje 
prawdopodobne zdarzenia z niż związane

• dopasowuje wskazane zdania do właściwych kategorii, odnoszącej się do 
teraźniejszości i przyszłości (WB)

• uszeregowuje podane zdania w odpowiedniej kolejności zgodnie z ich 
prawdopodobieństwem (WB)

Uczeń:
• wyszukuje i poprawia błędy 

w podanych zdaniach (WB)
• dopisuje końcówki zdań, 

dotyczące przewidywanych i 
prawdopodobnych 
wydarzeń związanych z 
własną osobą (WB)

Progress Test 4A&4B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 32 (4C)
Środki językowe
Słownictwo związane z protestami i zamieszkami na tle 
politycznym i religijnym, w tym rzeczowniki złożone
Will
Czas present continuous
Czasowniki must, can/can’t, may, might, could, should dla 
wyrażenia prawdopodobieństwa
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie miejsc, ludzi, przedmiotów, czynności i 
zjawisk, wyrażanie przypuszczenia, pewności, wątpliwości 
dotyczących zdarzeń z przyszłości i teraźniejszości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Przetwarzanie tekstu: streszczanie przeczytanego tekstu, 
przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w tekstach 
obcojęzycznych

Uczeń:
• opisuje ilustrację przedstawiającą zamieszki w Irlandii na podstawie 

podanych wyrazów
• wyjaśnia znaczenie podanych dat na podstawie przeczytanego tekstu
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
• dopasowuje właściwe elementy rzeczowników złożonych i sprawdza 

poprawność wykonanego zadania z tekstem
• wskazuje właściwą odpowiedź spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanej w nagraniu rozmowy
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej w 

nagraniu rozmowy
• streszcza przeczytany tekst w formie ustnej
• uzupełnia luki w streszczeniu tekstu podanymi wyrazami (WB)

Uczeń:
• rozmawia na temat Irlandii, 

jej polityki i religii na 
podstawie własnej wiedzy

• wyjaśnia w formie pisemnej 
znaczenie cytatu (WB)

Progress Test 4A&4B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem
I 1.14 1.15; II 2.1 2.3 3.3; III 4.1 4.5 4.10 5.5; V 8.1; 9 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.1

Lekcja 33 (4D)
Środki językowe
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Wyrazy z końcówkami –ism, -ist
Słownictwo związane z wolnością słowa i informacji, polityką, 
protestami
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie doświadczeń swoich i innych osób, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opowiadanie o 
wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie intencji nadawcy/autora tekstu
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.1 1.14; II 2.3 3.3 3.4; III 4.2 4.5 4.9 5.5; 9 10 12 13

Uczeń:
• wypowiada się na temat doświadczeń swoich i innych osób związanych z 

podpisywaniem petycji i protestami
• wskazuje właściwe osoby z przeczytanego tekstu spełniające podane 

kryteria i wyrażenia/wyrazy, które pomogły w ich znalezieniu
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

przeczytanego tekstu
• dopasuje właściwe końcówki do podanych wyrazów na podstawie 

wskazówki oraz przeczytanego tekstu
• wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat podanych twierdzeń 

związanych z wolnością słowa i wolnością dostępu do informacji
• uzupełnia luki w tekście wysłuchanej piosenki
• wyraża swoją opinię na temat wizji autora wysłuchanej piosenki
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych przymiotników 

i rzeczowników (WB)

Uczeń:

• pisze zdania z 
rzeczownikami i 
przymiotnikami 
zakończonymi na –ism, -ist, 
wyjaśniając ich znaczenie 
(WB)

• pisze krótką wypowiedź na 
temat prawa do głosowania 
w wyborach państwowych 
dla szesnastolatków (WB)

Progress Test 4A&4B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 34 (4E)
Środki językowe
Czas future continuous
Czas future perfect
Czas future perfect continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów 
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie 
innych, wysuwanie i rozważanie hipotez
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu
Pisanie: opisywanie miejsc
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem

Uczeń:
• wyraża swoją opinię na temat zorganizowanej grupy uczniów w szkole 

opisanej w przeczytanej ulotce i opisuje podobne organizacje w swojej 
szkole

• wyszukuje przykłady wskazanych struktur gramatycznych w przeczytanej 
ulotce i dopasowuje je do właściwych kategorii na podstawie podanej 
reguły gramatycznej

• przekształca podane pytania na bardziej uprzejme z zastosowaniem 
czasu future continuous

• pyta i odpowiada na przekształcone pytania
• odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanej rozmowy
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasowników zgodnie z 

kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

• uzupełnia luki w zdaniach, będących przewidywaniem przyszłych zdarzeń, 
odpowiednimi formami podanych czasowników w czasach future 

Uczeń:
• wyjaśnia znaczenie 

podanych zdań i tłumaczy je 
na język polski

• pisze prawdziwe zdania na 
temat tego, co będzie miało 
miejsce w podanych 
terminach, odnosząc się do 
siebie i swojej rodziny (WB)

Progress Test 4A&4B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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I 1.3 1.14; II 2.3; III 4.5; IV 6.8; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.5; V 8.3

continuous lub future perfect
• rozmawia na temat podanych twierdzeń odnoszących się do 

przewidywanej przyszłości, uzasadniając swoją opinię
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

kontekstu zdań (WB)
• przekształca zdania na podstawie podanych wyrazów, zachowując 

pierwotne znaczenie (WB)

Lekcja 35 (4F)
Środki językowe
Słownictwo związane z polityką i protestami
Wyrażenia służące przekonywaniu i reagowaniu na propozycje i 
sugestie
Czas present simple
Czas present continuous
will
Be going to
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opowiadanie o 
wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich
Reagowanie ustne: prowadzenie prostych negocjacji w 
sytuacjach życia codziennego, proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji i sugestii, rozpoczynanie, prowadzenie i 
kończenie rozmowy, stosowanie zwrotów grzecznościowych, 
wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje 
innych, aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, 
komentowanie, zgadzanie się lub kwestionowanie zdania innych 
uczestników dyskusji
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.14; II 2.3; III 4.1 4.2 4.5; IV 6.2 6.3 6.5 6.6 6.8; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3

Uczeń:
• opisuje ilustrację przedstawiającą protestujących ludzi na podstawie 

podanych wyrazów
• rozmawia na temat powodów ewentualnego sprzeciwu wobec budowy 

olbrzymiego parkingu w centrum małego miasta

• uzupełnia wymyślone przez siebie powody sprzeciwu wobec budowy 
parkingu o dodatkowe na podstawie wysłuchanej rozmowy

• uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi formami podanych czasowników 
we wskazanych czasach i sprawdza poprawność wykonanego zadania z 
nagraniem

• dopasowuje podane znaczenia do właściwych zdań

• zaznacza właściwe spośród podanych wyrażenia na podstawie 
wysłuchanej rozmowy

• uzupełnia luki w wyrażeniach podanymi wyrazami , wyjaśnia ich znaczenie 
i zaznacza te, które nie zostały użyte w wysłuchanej rozmowie

• przygotowuje protest związany z jedną spośród podanych sprawą według 
podanych instrukcji

• uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami na podstawie przeczytanego 
tekstu z plakatu zgodnie z kontekstem (WB)

• dopasowuje podane wyrażenia do właściwych kategorii (WB)
• odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego dialogu (WB)
• uzupełnia luki w dialogu na podstawie wysłuchanego nagrania (WB)
• zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach spośród podanych opcji 

zgodnie z kontekstem (WB)

Uczeń:
• odpowiada na pytanie o 

wymowę podanego wyrazu 
• pisze dialog, w którym 

omawia plan akcji 
protestacyjnej (WB)

Progress Test 4A&S4B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 36 (4G)
Środki językowe
Słownictwo związane z protestowaniem przeciw różnym 
rozwiązaniom
Czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe

Uczeń:
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego listu
• wyszukuje wyrażenia z podanej listy w przeczytanym liście
• dopasowuje podane wyrażenia do właściwych kategorii
• uzupełnia wskazówkę maturalną odpowiednimi spośród podanych 

Uczeń:
• odpowiada na pytania na 

temat budowy i treści 
początku i zakończenia listu 
formalnego zgodnie ze 
swoją wiedzą

Progress Test 4A&S4B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, opisywanie 
swoich doświadczeń
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć, przedstawianie opinii innych osób, opisywanie intencji, 
marzeń, nadziei i planów na przyszłość, wyrażanie pewności, 
przypuszczenia wątpliwości dotyczących zdarzeń z przyszłości, 
przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań i poglądów, 
przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw 
danej tezie lub rozwiązaniu, stosowanie zasad konstruowania 
tekstów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi
Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
proponowanie, wyrażanie próśb, wyrażanie swoich opinii, intencji, 
preferencji i życzeń, sprzeciwianie się, wyrażanie emocji, 
wyrażanie skargi, prowadzenie negocjacji w sytuacjach życia 
codziennego, przedstawianie opinii i argumentów, odpieranie 
argumentów przeciwnych, ustosunkowywanie się do opinii innych 
osób, spekulowanie na temat przyczyn i konsekwencji przyszłych 
zdarzeń
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny
I 1.14; II 3.3; III 4.1 4.9 5.5 5.6 5.7 5.8 5.10 5.12 5.13; IV 7.2 7.3 
7.4 7.6 7.7 7.9 7.10; 9 12 13
Poziom rozszerzony: IV 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

informacjami na podstawie analizy przeczytanego listu
• opisuje ilustrację przedstawiającą parking giełdy handlowej i odpowiada 

na z tym związane
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego artykułu
• podaje liczbę części listu na podstawie podanej treści zadania 

egzaminacyjnego
• pisze wstęp listu z protestem przeciwko budowie giełdy handlowej na 

podstawie podanych wyrażeń
• tworzy notatki, przygotowując argumenty przeciwko budowie giełdy 

handlowej na podstawie podanych propozycji i własnych pomysłów
• pisze kolejne części listu na podstawie własnych notatek
• tworzy notatki z propozycjami rozwiązań na podstawie podanych 

propozycji i własnych pomysłów
• pisze ostatnią część listu na podstawie własnych notatek i sprawdza 

poprawność całego tekstu zgodnie z podanymi wskazówkami
• uzupełnia luki w tabeli z planem na podstawie przeczytanego listu (WB)
• uzupełnia luki w podanych wyrażeniach i dopasowuje do nich wskazane 

wyrażenia z przeczytanego listu (WB)
• tworzy notatki do listu sprzeciwiającego się planom odwołania letniego 

karnawału na podstawie ilustracji i podanych wyrazów (WB)
• pisze plan listu na podstawie analizy uzupełnionego wcześniej planu (WB)

• pisze list, w którym sprzeciwia się planom odwołania letniego karnawału 
na podstawie własnego planu oraz sprawdza poprawność napisanego 
tekstu według podanych wskazówek (WB)

Lekcja 37
Środki językowe
Pytania szczegółowe
Pytania rozłączne
Stopniowanie przymiotników i przysłówków
Czasy teraźniejsze, przyszłe i przeszłe
Czasowniki modalne i konstrukcje odnoszące się do przyszłości
Słownictwo związane z opisywaniem osób i miejsc
Słownictwo związane z zakupami i rodzajami sklepów
Słownictwo związane z leczeniem i różnymi formami terapii
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, przedstawianie 
zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów, wyrażanie pewności, 
przypuszczenia, wątpliwości dotyczących zdarzeń z przyszłości
Słuchanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie 
określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: prowadzenie prostych negocjacji w 
sytuacjach życia codziennego, proponowanie, przyjmowanie i 

Uczeń:
• opisuje sytuacje na podstawie podanych zdań i czasowników
• pisze właściwe pytania szczegółowe na podstawie podanych zdań i 

odpowiedzi
• uzupełnia luki w tekście właściwymi wyrazami zgodnie z kontekstem
• dopisuje właściwe pytania rozłączne do zdań
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami zgodnie z kontekstem
• uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem
• wskazuje właściwe formy czasowników spośród podanych opcji na 

podstawie kontekstu zdań
• uzupełnia luki w dialogu właściwymi wyrazami zgodnie z kontekstem
• rozmawia na temat wad i zalet robienia zakupów w małych, lokalnych 

sklepach i w wielkich hipermarketach
• wskazuje właściwe spośród podanych nazw miejsca na podstawie 

wysłuchanej rozmowy
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanej rozmowy
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

Uczeń:
• rozmawia na temat 

androidów i ich ewentualnej 
przyszłości zgodnie z 
własna opinią i wiedzą

Progress Test 4A&S4B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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odrzucanie propozycji i sugestii, rozpoczynanie, prowadzenie i 
kończenie rozmowy, stosowanie zwrotów grzecznościowych, 
wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje 
innych, aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, 
komentowanie, zgadzanie się lub kwestionowanie zdania innych 
uczestników dyskusji, wysuwanie i rozważanie hipotez 
Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi
Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów, stosowanie nieformalnego stylu 
wypowiedzi
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu
Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji i wyjaśnień
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współpracowanie w grupie
I 1.1 1.2 1.5 1.7 1.9 1.11 1.12 1.14; II 2.3 2.5 3.5; III 4.1 4.7 4.10 
5.1 5.12 5.13; IV 6.2 6.3 6.5 6.6 6.8 7.2; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: IV 6.5; V 8.3

przeczytanego tekstu
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu
• rozmawia na temat wybranej spośród podanych opcji formy protestu 

przeciwko sieci supermarketów według podanych wskazówek 
• pisze list, w którym opisuje swoje mieszkania i znajomych według 

podanych wskazówek

• dopasowuje podane zdania do odpowiednich luk w przeczytanym tekście

• uzupełnia luki w tekście poprawnymi formami podanych wyrazów zgodnie 
z kontekstem 

• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego wywiadu (WB)

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

• przekształca podane zdania używając podanych wyrazów i zachowując 
pierwotne znaczenie (WB)

• odgrywa dialog, w którym ustala szczegóły akcji protestacyjnej przeciwko 
likwidacji parku według podanych wskazówek (WB)

• opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane (WB)

• tworzy jedną wypowiedź pisemną z podanych możliwości zgodnie ze 
wskazówkami (WB)

Lekcja 38
Progress Test Unit 4.
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UNIT 5

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 39 (5A)
Środki językowe
Słownictwo związane z obsługa urządzeń, komputerami i 
korzystaniem z Internetu
Nazwy części urządzeń
Czas present simple: tryb rozkazujący
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i udzielanie informacji i 
wyjaśnień
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i 
komentowanie ich, wyjaśnianie sposobu obsługi prostych 
urządzeń, opisywanie przedmiotów i czynności
Przetwarzanie tekstu: streszczanie usłyszanego tekstu
Pisanie: wyjaśnianie obsługi bardziej skomplikowanych urządzeń 
oraz procedury postępowania
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.12; II 2.3; III 4.1 4.2 4.11; IV 6.4; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: III 5.1; V 8.1

Uczeń:
• opowiada o odwiedzanych przez siebie stronach internetowych spośród 

pokazanych na ilustracji

• opisuje czynności wykonywane przez usłyszane w nagraniu osoby na 
podstawie podanych wyrażeń

• uzupełnia luki w zdaniach z usłyszanych rozmów podanymi wyrazami
• sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem
• wyjaśnia obsługę wskazanych urządzeń na podstawie podanych wyrażeń
• uzupełnia luki w tekście właściwymi spośród podanych czasowników i 

przyimków zgodnie z kontekstem (WB)
• zakreśla właściwe czasowniki w zdaniach spośród podanych opcji (WB)
• dopasowuje zdania opisujące zadania do wykonania do właściwych 

instrukcji (WB)

Uczeń:
• uzupełnia luki w 

wyrażeniach podanymi 
wyrazami i tłumaczy je na 
język polski

• pisze instrukcję logowania 
się na stronę portalu 
społecznościowego i 
aktualizacji zdjęcia na 
profilu (WB)

Progress Test 5A&5B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 40 (5B)
Środki językowe
Strona bierna
Przysłówki w stronie biernej
Słownictwo związane z zakupami i sklepami
Słownictwo związane z nowoczesna technologią
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie swoich opinii i poglądów
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.7 1.12; III 4.5; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Uczeń:

• uzupełnia zdanie wybranym spośród podanych lub innym wyrazem 
zgodnie z własną opinią związaną z przymierzaniem ubrań w sklepie

• uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami zgodnie z kontekstem
• przekształca podane zdania na stronę bierną na podstawie przeczytanej 

reguły gramatycznej
• uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych czasowników w 

stronie biernej

• dopisuje końcówki zdań zgodnie z własną opinią i porównuje je z 
pomysłami kolegów/koleżanek

Uczeń:
• odpowiada na pytania o 

strukturę gramatyczną zdań 
zgodnie z własną wiedzą

• poprawia błędy w podanych 
zdaniach (WB)

• dopisuje końcówki zdań w 
stronie biernej zgodnie z 
własną opinią i pomysłami 
(WB)

Progress Test 5A&5B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 41 (5C) Uczeń:
• uzupełnia luki w definicji wskazanego wyrażenia właściwymi spośród 

Uczeń:
• uzupełnia luki w zdaniach 

Progress Test 5A&5B
Cumulative Test Unit1-
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Środki językowe
Słownictwo związane z inżynierią genetyczną, zdrowiem i lekami
Słownictwo związane z Internetem i jego obsługą
Czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, oddzielanie faktów od 
opinii
Mówienie: wyrażanie swoich opinii i poglądów
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i udzielanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych
Pisanie: Wyrażanie swoich opinii i poglądów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.12; II 2.1 2.3; III 4.5 5.5; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: II 3.1

podanych wyrazów
• dopasowuje usłyszane wypowiedzi do właściwej kategorii 
• sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem
• pyta i odpowiada na pytania o własną opinię na tematy związane z 

inżynierii genetyczna na podstawie podanych zdań
• uzupełnia luki w tekście właściwymi spośród podanych opcji wyrazami, 

sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i odpowiada na 
pytanie na podstawie tego tekstu

• wskazuje właściwe zdanie podsumowujące przeczytany i wysłuchany 
tekst spośród podanych opcji

• wyraża swoją opinię na temat ingerowania w genetykę na podstawie 
przeczytanego i wysłuchanego tekstu

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

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

wysłuchanych wypowiedzi (WB)

właściwymi spośród 
podanych wyrazów i 
tłumaczy pozostałe wyrazy 
na język polski

• pisze krótki tekst, w którym 
wypowiada się na temat 
prywatności w Internecie, 
uzasadniając swoje opinie 
(WB)

5
Short Test

Lekcja 42 (5D)
Środki językowe
Słownictwo związane z przestępczością w cyberprzestrzeni
Czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe
Strona bierna
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, przedmiotów i 
zjawisk, opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i 
komentowanie ich, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, przedstawianie fakty z przeszłości i teraźniejszości, 
przedstawianie opinii innych osób, stosowanie formalnego stylu 
wypowiedzi, przedstawianie w logicznym porządku argumentów 
za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii, poglądów, 
preferencji i uczuć, pytanie o opinie, poglądy i preferencje innych
Reagowanie pisemne: udzielanie rad
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.12; II 3.3 3.6; III 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.12; IV 6.8 7.8; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: III 4.2

Uczeń:
• wyszukuje wskazane informacje w przeczytanym tekście
• dopasowuje podane zdania do właściwych luk w przeczytanym tekście
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
• uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi formami wyrazów z przeczytanego 

tekstu
• uszeregowuje opisy przestępstw dokonywanych w cyberprzestrzeni w 

kolejności od najpoważniejszego do najmniej poważnego według własnej 
opinii i uzasadnia swój wybór

• porównuje swoją listę przestępstw dokonywanych w cyberprzestrzeni z 
listami kolegów i koleżanek i ustala wspólną kolejność

• przygotowuje prezentację na jeden z podanych tematów, dotyczących 
przestępczości w cyberprzestrzeni, tworząc notatki

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych wyrazów 
zgodnie z kontekstem (WB)

Uczeń:

• wyjaśnia znaczenie 
podanego określenia hakera 
na podstawie definicji 

• prezentuje przygotowaną 
wcześniej wypowiedź na 
temat przestępczości w 
cyberprzestrzeni na 
podstawie własnych notatek

• pisze krótki tekst, w którym 
udziela rady osobie, 
będącej ofiarą trolli 
internetowych, czyli 
ośmieszonej lub obrażonej 
w Internecie

Progress Test 5A&5B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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Lekcja 43 (5E)
Środki językowe
Strona bierna
Słownictwo związane z obsługa urządzeń elektronicznych
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie doświadczeń swoich i innych osób
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym 
również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.12; II 2.3 3.1 3.3; III 4.9; IV 6.4; 9 10 11 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Uczeń:

• dopasowuje podane tematy do odpowiednich informacji zawartych w tabeli 
oraz wskazuje te, w których użyto stronę bierną

• uzasadnia swoje odpowiedzi w poprzednim zadaniu na podstawie podanej 
reguły gramatycznej

• przekształca podane zdania na stronę bierną i sprawdza poprawność 
wykonanego zadania z nagraniem

• wyszukuje dopełnienia dalsze w podanych zdaniach i przekształca je na 
stronę bierną

• tworzy notatki na temat swoich doświadczeń związanych z użytkowaniem 
gadżetów elektronicznych

•  pyta i odpowiada na pytania o doświadczenia związane z użytkowaniem 
wskazanych sprzętów i gadżetów elektronicznych na podstawie notatek

• przekształca przeczytany tekst na stronę bierną (WB)

Uczeń:
• rozmawia na temat firmy 

Apple i jednego z jej 
założycieli zgodnie z własną 
wiedzą

• wyszukuje w Internecie 
informacje na temat 
powstania Youtube i 
prezentuje wyszukane w 
informacje w formie strony 
biernej (WB)

Progress Test 5A&5B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 44 (5F)
Środki językowe
Słownictwo związane z opisywaniem miejsc, w tym szkół, pokoi 
hotelowych
Wyrażenia opisujące przypuszczenia
Czasy teraźniejsze
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu 
Mówienie: opisywanie miejsc, ludzi, przedmiotów i czynności, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, wyrażenie 
pewności, przypuszczenia, wątpliwości, przedstawianie zalet i 
wad różnych rozwiązań i poglądów, przedstawianie w logicznym 
porządku argumentów za i przeciw danemu rozwiązaniu
Pisanie: opisywanie miejsc, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii, poglądów, wyrażenie pewności, przypuszczenia, 
wątpliwości, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i 
poglądów
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie form grzecznościowych,  wyrażanie swoich 
opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.2 1.3 1.5 1.12; II 2.1 2.3; III 4.1 4.5 4.7 4.10 5.1 5.5 5.7 5.10; IV 

Uczeń:
• dopasowuje podane wyrazy do pokazanych ilustracji i dodaje inne wyrazy 

zgodnie z własnym pomysłami

• rozmawia na temat wyboru jednej z fabryk pokazanych na ilustracjach na 
miejsce pracy wakacyjnej, wskazując trzy powody uzasadniające swój 
wybór

• porównuje swój wybór i jego uzasadnienie z wysłuchaną wypowiedzią na 
podstawie treści zadania egzaminacyjnego

• zaznacza właściwe wyrażenia spośród podanych na podstawie 
wysłuchanej wypowiedzi

• odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej wypowiedzi
• uzupełnia luki w wyrażeniach podanymi wyrazami i sprawdza poprawność 

wykonanego zadania z nagraniem
• pisze zdania na temat swoich przypuszczeń związanych z pokazanym 

zdjęciem

• odgrywa dialog, w którym wybiera kurs językowy w jednej z pokazanych 
na zdjęciach szkół i uzasadnia swój wybór

• pisze zdania na temat pokazanych na zdjęciach pokoi hotelowych, 
wyrażając swoje przypuszczenia z nimi związane (WB)

• wskazuje właściwe zdjęcie pokoju hotelowego spośród pokazanych 
możliwości na podstawie wysłuchanej wypowiedzi i odpowiada na pytanie 
(WB)

• uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanej wypowiedzi (WB)

Uczeń:
• podaje synonimy 

wskazanego wyrazu na 
podstawie przeczytanej 
wskazówki egzaminacyjnej

Progress Test 5A&5B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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6.2 6.3 6.8; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: III 4.2

• pisze odpowiedzi na pytania dotyczące wyboru pokoju hotelowego 
spośród opcji pokazanych na ilustracjach i jego uzasadnienia (WB)

Lekcja 45 (5G)
Środki językowe
Nazwy urządzeń i gadżetów elektronicznych
Słownictwo związane z podróżowaniem
Konstrukcja was/were going to, would i czas past continuous dla 
opisywania przyszłych zdarzeń w przeszłości
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, określanie głównej 
myśli poszczególnych części tekstu
Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi, czynności, zjawisk i 
przedmiotów, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, stosowanie 
zasad konstruowanie tekstu, stosowanie właściwego stylu 
wypowiedzi, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości
Mówienie: opisywanie miejsc, przedmiotów, wyjaśnianie sposobu 
obsługi bardziej skomplikowanych urządzeń
Przetwarzanie tekstu: stosowanie stylu lub formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny
I 1.8 1.12; II 3.1 3.2; III 4.1; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: III 4.1; V 8.3

Uczeń:

• rozmawia na temat korzystania z nawigacji samochodowej na podstawie 
podanych pytań

• porównuje główną myśl przeczytanego tekstu ze swoimi odpowiedziami 
na pytania z poprzedniego zadania

• dopasowuje właściwe fragmenty przeczytanego tekstu do odpowiednich 
nazw części opowiadania

• wyszukuje wskazane konstrukcje gramatyczne w przeczytanym tekście na 
podstawie podanej reguły 

• pisze alternatywne początki przeczytanego opowiadania na podstawie 
podanej wskazówki

• przekształca podany fragment rozpoczynający opowiadanie według 
podanych wskazówek

• rozmawia na temat możliwych problemów spowodowanych przez 
pokazane na ilustracji urządzenia i gadżety elektroniczne

• porównuje swoje z pomysłami kolegów i koleżanek poprzez zadawanie 
pytań i udzielanie odpowiedzi dotyczących szczegółów związanych z 
ewentualnymi problemami

• tworzy plan opowiadania na podstawie podanych instrukcji
• wyszukuje wskazane czasowniki w przeczytanym opowiadaniu
• dopasowuje podane czasowniki do właściwych synonimów
• przekształca podane zdania używając odpowiednie czasowniki w czasie 

past simple oraz właściwą interpunkcję
• pisze wstęp do swojego opowiadania na podstawie podanych wskazówek

• pisze opowiadanie na temat zdarzenia, w którym urządzenie elektroniczne 
spowodowało problemy głównemu bohaterowi na podstawie własnego 
planu i sprawdza poprawność napisanego przez siebie tekstu według 
wskazówek

• przekształca podane zdania według wzoru (WB)
• uzupełnia zdania odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi (WB)
• zakreśla właściwe czasowniki w zdaniach spośród podanych opcji (WB)
• uzupełnia luki w tabeli, tworząc plan opowiadania na temat sytuacji, w 

której urządzenie lub gadżet elektroniczny okazał się bardzo przydatny 
głównemu bohaterowi (WB)

• pisze opowiadanie na temat zdarzenia, w którym urządzenie elektroniczne 
pomogło głównemu bohaterowi na podstawie własnego planu i sprawdza 
poprawność napisanego przez siebie tekstu według wskazówek (WB)

Uczeń:

• porównuje napisany przez 
siebie wstęp opowiadania z 
tekstami kolegów i 
koleżanek, poprawia 
ewentualne błędy w tekście 
napisanym przez 
kolegę/koleżankę

• ocenia plan opowiadania 
napisany przez 
kolegę/koleżankę i zadaje 
dodatkowe pytania 
uszczegóławiające ten plan, 
oraz uwzględnia odpowiedzi 
na pytania zadane przez 
kolegę/koleżankę w swoim 
planie

Progress Test 5A&5B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test
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Lekcja 46 (Get ready for matura )
Środki językowe
Słownictwo związane z badaniami naukowymi Antarktyki
Słownictwo związane z nauką i techniką. w tym technologią 
informacyjną
Czasy teraźniejsze, przyszłe i przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, 
opowiadanie o wydarzeniach z życia codziennego i komentowanie 
ich, wyrażenie pewności, przypuszczenia, wątpliwości, 
przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.12; II 2.3 3.6; III 4.1 4.2 4.5 4.7 4.10; 9 10 12 13

Uczeń:
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanego wywiadu
• uzupełnia luki w tekście właściwymi wyrazami w odpowiedniej formie 

zgodnie z kontekstem
• wybiera jedno spośród pokazanych zdjęć do kampanii przeciwko 

nielegalnemu ściąganiu plików z Internetu, uzasadnia swój wybór i 
odpowiada na podane pytania

Uczeń:
• analizuje zadanie 

egzaminacyjne na 
podstawie podanej 
wskazówki maturalnej

Progress Test 5A&5B
Cumulative Test Unit1-
5
Short Test

Lekcja 47
Progress Test Unit 5.
Cumulative Test Units 1-5.

UNIT 6

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 48 (6A)
Środki językowe
Przymiotniki opisujące smak i teksturę jedzenia
Nazwy posiłków
Nazwy produktów spożywczych
Idiomy z nazwami jedzenia
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie przedmiotów, opowiadanie o wydarzeniach 
z życia codziennego i komentowanie ich, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii, preferencji i życzeń, pytanie o 

Uczeń:
• rozmawia na temat wymarzonego wielodaniowego posiłku, które 

chciałby/chciałaby zamówić w restauracji
• dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii, opisujących smak 

i teksturę produktów spożywczych i jedzenia
• opisuje jedzenie pokazane na ilustracjach stosując wybrane spośród 

podanych przymiotników
• wyszukuje wskazane informacje w wysłuchanym tekście
• dopasowuje właściwe osoby do pytań na podstawie wysłuchanych 

wypowiedzi

• uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych czasowników i 
sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem

• opisuje wybrane potrawy, które uwielbia lub uwielbiał i których nienawidzi 
lub nienawidził

• uzupełnia luki w zdaniach wyrazami powstałymi z podanych liter i 

Uczeń:
• podaje przymiotniki o 

przeciwnym znaczeniu do 
wskazanych

• uzupełnia luki w zdaniach 
podanymi przymiotnikami 
zgodnie z kontekstem i 
tłumaczy je na język polski

• pisze menu według 
własnych pomysłów z 
użyciem podanych 
przymiotników (WB)

Progress Test 6A&6B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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opinie, preferencje i życzenia
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.6; II 2.2 2.3; III 4.1 4.2 4.5; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13

dopasowuje je do odpowiedniej kategorii pozytywnych lub negatywnych 
określeń jedzenia (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach antonimami wskazanych przymiotników (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach podanymi nazwami jedzenia, tworząc idiomy 
(WB)

Lekcja 49 (6B)
Środki językowe
Strona bierna w konstrukcjach bezosobowych z czasownikami 
typu know, believe
Strona bierna w konstrukcjach z czasownikami modalnymi, 
bezokolicznikami i czasownikami z końcówką –ing (gerund)
Słownictwo związane z jedzeniem
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.6 II 2.3; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Uczeń:
• wyszukuje przykłady opisanych w regule gramatycznej struktur w 

przeczytanym kwizie

• przekształca wskazane zdania w stronie biernej na zdania z czasownikami 
typu believe i know

• przekształca podane zdania na podstawie podanych fragmentów zdań, 
zachowując ich pierwotne znaczenie

• uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami w odpowiedniej formie 
strony biernej

• dopasowuje podane czasowniki do odpowiednich kategorii

Uczeń:

• rozwiązuje kwiz na temat 
jedzenia zgodnie z własną 
wiedzą i sprawdza 
poprawność swoich 
odpowiedzi na podstawie 
nagrania

• tworzy dowolne zdania z 
podanymi czasownikami w 
stronie biernej

• poprawia błędy w podanych 
zdaniach (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach w 
stronie biernej zgodnie z 
własnymi pomysłami (WB)

Progress Test 6A&6B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 50 (6C)
Środki językowe
Słownictwo związane ze zdrowym i niezdrowym stylem życia
Czasy teraźniejsze
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i 
komentowanie ich, wyrażanie i uzasadnianie opinii i poglądów, 
wyrażenie pewności, przypuszczenia, wątpliwości dotyczących 
zdarzeń z przyszłości, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi, 
przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw 
danej tezie lub rozwiązaniu
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych, proponowanie
Słuchanie: określanie intencji nadawcy autora/nadawcy tekstu, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie 

zgodnie z kontekstem
• wyjaśnia znaczenia podanych liczb w odniesieniu do przeczytanego tekstu
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
• wyraża swoją opinię na temat usłyszanych wypowiedzi na temat 

promowania zdrowego odżywiania się przez rząd
• dopasowuje podane zdania do właściwych osób na podstawie 

wysłuchanych wypowiedzi
• prowadzi dyskusję na temat rosnącego problemu dotyczącego 

prowadzenia niezdrowego trybu życia przez ludzi w swoim mieście lub 
kraju i uzgadnia inicjatywy dla rządu w celu uporania się z tym problemem

• dopasowuje właściwe rzeczowniki do siebie, tworząc rzeczowniki złożone i 
uzupełnia nimi luk w podanych zdaniach (WB)

• skazuje właściwą osobę na podstawie wysłuchanych wypowiedzi (WB)

Uczeń:
• przewiduje treść tekstu na 

podstawie ilustracji i tytułu 
tekstu

• prezentuje wyniki 
przeprowadzonej w grupie 
dyskusji na temat na forum

Progress Test 6A&6B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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I 1.6 1.11 1.15; II 2.1 2.2 3.2 3.3; III 4.2 4.5 4.10 4.12; IV 6.4 6.6 
6.8; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: III 4.2

Lekcja 51 (6D)
Środki językowe
Słownictwo związane z napojami i ich pochodzeniem
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Mówienie: opisywanie przedmiotów, wyrażanie i uzasadnianie 
opinii i poglądów 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.6; II 3.2 3.3; III 4.1 4.5; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13

Uczeń:
• porównuje swoje odpowiedzi na podane pytania na temat pochodzenia 

napojów na podstawie przeczytanego tekstu
• wskazuje prawdziwe zdanie spośród podanych opcji na podstawie 

przeczytanego tekstu
• dopasowuje nazwy napojów do podanych zdań na podstawie 

przeczytanego tekstu
• zapisuje rzeczowniku utworzone z podanych czasowników
• rozmawia na temat swoich preferencji i przyzwyczajeń związanych z 

napojami na podstawie podanych pytań
• uzupełnia luki w zdaniach rzeczownikami utworzonymi na podstawie 

podanych czasowników (WB)
• odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu (WB)
• dopasowuje podane pytania do właściwych przepisów opisanych w 

przeczytanym tekście (WB)

Uczeń:
• rozmawia na temat trzech 

napojów pokazanych na 
ilustracjach, kawy, herbaty i 
coca-coli na podstawie 
podanych pytań zgodnie z 
własna wiedzą

• wyjaśnia znaczenie 
podanych liczb w kontekście 
przeczytanego tekstu (WB)

Progress Test 6A&6B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 52 (6E)
Środki językowe
Przedimki określone, nieokreślone i brak przedimków przed 
rzeczownikami
Kwantyfikatory some, any, , no, (a) few, few/little, whole, all, both,  
either, neither
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów i czynności
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.6; II 2.3; III 4.1; IV 6.4; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Uczeń:

• opisuje ilustrację przedstawiającą ludzi leżących w mazi utworzonej z 
jedzenia

• zakreśla właściwe przedimki w tekście spośród podanych opcji i sprawdza 
poprawność wykonanego zadania z nagraniem

• zakreśla właściwe kwantyfikatory w podanych zdaniach na podstawie 
przeczytanych reguł gramatycznych

• uszeregowuje podane określenia ilości w odpowiedniej kolejności
• pyta i odpowiada na podane pytania i ilość i liczbę różnych elementów 

jego/jej życia
• uzupełnia luki w tekście odpowiednimi przedimkami zgodnie z kontekstem 

(WB)
• uzupełnia luki w zdaniach wyrazami wybranymi spośród podanych opcji 

na podstawie kontekstu gramatycznego (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych kwantyfikatorów 

(WB)
• przekształca podane zdania na podstawie podanych wyrazów, 

zachowując ich pierwotne znaczenie (WB)

Uczeń:
• uzupełnia luki w regule 

gramatycznej odpowiednimi 
przedimkami i dopasowuje 
zdania z reguły do 
właściwych przykładów

• dopasowuje pozostałe 
przykłady użycia 
przedimków w tekście z 
podanymi dodatkowo 
regułami gramatycznymi

Progress Test 6A&6B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 53 (6F)
Środki językowe

Uczeń:
• rozmawia na temat jedzenia poza domem , jedzenia na wynos i dostarczanego do domu na podstawie 

Progress Test 6A&6B
Cumulative Test Unit 
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Słownictwo związane z jedzeniem, piciem i posiłkami
Wyrażenia stosowane przy wyrażaniu opinii
Czasy teraźniejsze
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określać główną myśl tekstu
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, 
opowiadanie o wydarzeniach z życia codziennego i komentowanie 
ich, wyrażenie pewności, przypuszczenia, wątpliwości, 
przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów, 
stosowanie formalnego stylu wypowiedzi
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.6 1. 7; II 2.1 2.3; III 4.2 4.5 4.7 4.10 4.12 5.5; IV 6.4 6.8; 9 10 
12 13

podanych pytań
• wskazuje właściwą opcję ilustracji na podstawie wysłuchanych wypowiedzi i treści zadania egzaminacyjnego
• wybiera jedną spośród pokazanych na ilustracji formę posiłku z okazji przyjazdu kuzyna i uzasadnia swój 

wybór, wykorzystując podane wyrażenia
• uzupełnia luki w wyrażeniach podanymi wyrazami
• zaznacza właściwe spośród podanych wyrażeń na podstawie wysłuchanej wypowiedzi
• wyraża swoją opinię na temat wysłuchanej w nagraniu wypowiedzi na podstawie podanych wyrażeń
• pyta i odpowiada na podane pytania związane z dietą mięsna i wegetariańską oraz gotowaniem w domu 

zgodnie z własną opinią
• wybiera jedno spośród pokazanych na ilustracji miejsce zakupu dużej ilości jedzenia na wizytę wielu gości i 

uzasadnia swój wybór, wykorzystując podane wyrażenia oraz pyta i odpowiada na pytania związane z 
robieniem zakupów w różnych miejscach i formach

• wskazuje właściwą opcję ilustracji na podstawie wysłuchanej wypowiedzi i treści zadania egzaminacyjnego i 
wskazuje powody decyzji wysłuchanej osoby (WB)

• dopasowuje właściwe części wyrażeń do siebie (WB)
• uzupełnia luki w tabeli właściwymi spośród podanych nagłówków (WB)
• pisze odpowiedzi na podane pytania i uzasadnia swoją opinię (WB)

6-10
Short Test

Lekcja 54 (6G)
Środki językowe
Słownictwo i wyrażenia związane z opisem restauracji
Czasy teraźniejsze
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Pisanie: opisywanie miejsc, stosowanie zasad konstruowania 
tekstów, przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć, 
przedstawianie opinii innych osób, przedstawianie zalet i wad 
różnych rozwiązań i poglądów, stosowanie formalnego stylu 
wypowiedzi
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny
I 1.6; II 3.2 3.3; III 5.1 5.3 5.5 5.6 5.12 5.13; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13

Uczeń:

• wypowiada się na temat swoich preferencji związanych z jedzeniem w 
jednej z pokazanych na ilustracjach restauracji i uzasadnia swój wybór

• uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności na podstawie 
przeczytanego tekstu

• wskazuje właściwy spośród podanych planów na podstawie 
przeczytanego opisu i omawia jego treść

• dopasowuje podane wyrazy służące opisowi restauracji do odpowiednich 
rubryk w tabeli 

• wyszukuje wskazaną liczbę wyrazów z tabeli w przeczytanym tekście
• opisuje atmosferę i wystrój pokazanych na zdjęciach ilustracji na 

podstawie podanych wyrazów uwzględnionych w tabeli 
• zastępuje wskazane przymiotniki w przeczytanym fragmencie opisu 

innymi na podstawie wskazówki
• wyszukuje wskazane wyrażenia w przeczytanym tekście
• układa zdania z podanymi wyrażeniami
• wskazuje wybrany przez siebie plan opisu spośród podanych opcji na 

podstawie treści zadania egzaminacyjnego
• rozmawia na temat szczegółów opisu wybranej przez siebie restauracji i 

tworzy notatki na ten temat
• tworzy pisemny opis restauracji, którą polecałby/polecałaby jako idealne 

miejsce spotkań dla nastolatków i sprawdza poprawność napisanego 
tekstu zgodnie z podanymi wskazówkami

Uczeń:
• podkreśla właściwe 

czasowniki w treści zadania 
egzaminacyjnego na 
podstawie podanej 
wskazówki

• wskazuje kluczowe 
elementy, które powinny być 
zawarte we wskazanym 
opisie miejsca 

Progress Test 6A&6B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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• dopasowuje nagłówki do właściwych fragmentów przeczytanego tekstu 
(WB)

• przekształca podane zdania, zamieniając wskazane przymiotniki na inne 
(WB)

• planuje swoją wypowiedź pisemną, w której opisuje idealną restaurację na 
uroczysty rodzinny posiłek, uzupełniając luki w tabeli odpowiednimi 
nagłówkami (WB)

•  dopisuje notatki do planu opisu (WB)
• tworzy pisemny opis restauracji, którą polecałby/polecałaby jako idealne 

miejsce na uroczysty rodzinny posiłek i sprawdza poprawność napisanego 
tekstu zgodnie z podanymi wskazówkami (WB)
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Lekcja 55 (Get Ready for Matura, Language Review, Skills 
Round-up)
Środki językowe
Strona bierna
Przedimki określone, nieokreślone i brak przedimków przed 
rzeczownikami
Kwantyfikatory some, any, , no, (a) few, few/little, whole, all, both,  
either, neither
Słownictwo związane z obsługą Internet i urządzeń 
elektronicznych
Słownictwo związane z jedzeniem i piciem, posiłkami i 
restauracjami
Wyrażenia służące wyrażaniu i uzasadnianiu opinii
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów i czynności, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, opowiadanie o 
wydarzeniach z życia codziennego i komentowanie ich, 
przedstawianie zalet iw wad różnych rozwiązań i poglądów
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, wyrażanie emocji, 
wyrażanie skargi, prowadzenie negocjacji w trudnych sytuacjach 
życia codziennego
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu
Słuchanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie 
określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli 
poszczególnych części tekstu
Pisanie: opisywanie czynności, przedmiotów, osób i miejsc, 
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii, poglądów i uczuć, przedstawianie opinii innych 
osób, przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań i poglądów, 
stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie formalnego 
stylu wypowiedzi
Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
proponowanie, wyrażanie próśb, wyrażanie swoich opinii, intencji, 
preferencji i życzeń, wyrażanie emocji, wyrażanie skargi, 
prowadzenie negocjacji, przedstawianie opinii i argumentów, 
wyrażanie skargi
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych,  
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik  
samodzielnej pracy nad językiem
I 1.5 1.6 1.11 1.14; II 2.2 2.5 2.3 3.2 3.6; III 4.1 4.2 4.5 4.7 5.1 5.4 
5.5 5.6 5.7 5.8 5.12 5.13; IV 6.2 6.3 6.4 6.8 6.9 6.12 7.2 7.3 7.4 
7.6 7.7 7.10; 9 10 12 13

Uczeń:
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi czasownikami w czasie 

przeszłym zgodnie z kontekstem
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi spośród podanych czasowników 

w stronie biernej
• przekształca podane zdania na stronę bierną
• uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi spośród podanych wyrazów 

zgodnie z kontekstem
• podaje antonimy wskazanych przymiotników
• uzupełnia luki w zdaniach przekształcanych na stronę bierną z podanych 

zdań w stronie czynnej
• uzupełnia luki w tekście wybranymi spośród podanych opcji wyrazami 

zgodnie z kontekstem 
• uzupełnia luki w komentarzu odpowiednimi wyrazami zgodnie z 

kontekstem
• wskazuje najlepsze swoim zdaniem miejsce na pierwszą randkę spośród 

podanych opcji, uzgadniając je podczas rozmowy
• opisuje ilustrację przedstawiającą dziewczynę i chłopaka jedzących coś na 

plaży, pyta i odpowiada na pytania związane z ilustracją
• wskazuje lepszą i gorszą jego/jej zdaniem spośród opisanych w 

przeczytanym tekście restauracji i uzasadnia swój wybór
• dopasowuje opisane w tekście restauracje do właściwych spośród 

podanych zdań
• wskazuje właściwą restaurację spośród opisanych w przeczytanym 

tekście na podstawie wysłuchanej rozmowy
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej 

rozmowy

• pisze list, w którym reklamuje zjedzony w restauracji posiłek według 
podanych wskazówek

• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
przeczytanego tekstu

• odgrywa dialog, w którym składa ustną reklamację w sprawie obiadu 
zjedzonego w restauracji zgodnie ze wskazówkami

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

• dopasowuje zdania do właściwych luk w przeczytanym tekście (WB)
• odgrywa dialog, w którym namawia kolegę do robienia zakupów w 

sklepach Internetowych (WB)
• wybiera ofertę diety odchudzającej dla koleżanki spośród pokazanych 

reklam i uzasadnia swój wybór oraz odpowiada na pytania związane z 
tematem jedzenia (WB)

Uczeń:

• tworzy prace pisemną na 
jeden z podanych tematów, 
opis kawiarni, opowiadanie 
o kuchennej katastrofie lub 
rozprawkę na temat 
zastąpienia zeszytów 
szkolnych tabletami (WB)

Progress Test 6A&6B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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Poziom rozszerzony: IV 6.1 7.1 7.3

Lekcja 56
Progress Test Unit 6.

UNIT 7

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 57 (7A)
Środki językowe
Słownictwo związane z przekazywaniem in formacji za pomocą 
różnych mediów
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych 
Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie ludzi i czynności, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii, poglądów, opowiadanie o wydarzeniach z życia 
codziennego i komentowanie ich
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.9; II 2.1 2.3; III 4.1 4.2 4.5; IV 6.4 6.8; 9 10 11 12 13

Uczeń:
• opisuje ilustracje przedstawiające prezenterów telewizyjnych
• uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami i wyrażeniami zgodnie z 

kontekstem, korzystając ze słownika
• wskazuje właściwe osoby na podstawie wysłuchanych wypowiedzi

• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanych 
wypowiedzi

• rozmawia na temat swoich preferencji i doświadczeń związanych z 
oglądaniem i czytaniem wiadomości na podstawie podanych pytań

• zapisuje właściwe wyrazy na podstawie podanych definicji (WB)
• uzupełnia luki nagłówków z gazet podanymi wyrazami i pisze zdania 

wyjaśniające ich znaczenie (WB)

Uczeń:
• wyjaśnia różnice w 

znaczeniu podanych nazw 
programów telewizyjnych 
oraz gazet

• wyszukuje ciekawe 
nagłówki brytyjskich 
artykułów w Internecie i 
wyjaśnia ich znaczenie 
(WB)

Progress Test 7A&7B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 58 (7B)
Środki językowe
Mowa zależna
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu, 
przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w tekstach 
obcojęzycznych
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 

Uczeń:
• wyszukuje przykłady zdań w zadaniu pasujące do podanej reguły 

gramatycznej
• przekształca zdania na mowę zależną na podstawie podanych 

czasowników
• dopasowuje zdania z tekstu napisanego w mowie zależnej do właściwych 

pytań
• zapisuje przeczytany dialog w formie tekstu w mowie zależnej
• przekształca podane zdania, uzupełniając inne, na podstawie podanych 

wyrazów, zachowując ich pierwotne znaczenie
• zakreśla właściwe czasowniki w zdaniach spośród podanych opcji (WB)
• uzupełnia luki w tekście relacjonującym przeczytany dialog (WB)

Uczeń:
• przekształca podane zdania 

na mowę zależną i podaje 
nazwy ewentualnie 
zamienionych form czasów

• analizuje zmiany 
zachodzące w zdaniach w 
mowie zależnej, dotyczące 
zaimków i określeń czasu

• ilustruje podane reguły 
gramatyczne wymyślonymi 
przez siebie zdaniami

• odpowiada na pytania 

Progress Test 7A&7B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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pracy nad językiem
I 1.9; II 2.3; III 4.4 5.4; V 8.1; 9 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

• zapisuje usłyszane w wywiadzie pytania w formie mowy zależnej (WB)
• dopasowuje podane pytania do właściwych odpowiedzi (WB)

gramatyczne na podstawie 
analizy zdań i tekstu

• pisze tekst, w którym 
relacjonuje rozmowę ze 
znajomym/znajomą lub kimś 
ze swojej rodziny (WB)

Lekcja 59 (7C)
Środki językowe
Słownictwo związane z Internetem i portalami społecznościowymi
Słownictwo związane z artykułami dotyczącymi bieżących 
wydarzeń 
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów , 
opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i komentowanie 
ich
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu
Przetwarzanie tekstu: streszcza usłyszany lub przeczytany tekst, 
przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w tekstach 
obcojęzycznych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.9; II 2.1 2.3; III 4.2 4.5; IV 6.4; V 8.1; 9 10 11 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.1

Uczeń:
• uzupełnia luki w tekście wybranymi spośród podanych opcji wyrazami lub 

wyrażeniami zgodnie z kontekstem
• sprawdza poprawność wykonanego przez siebie zadania z nagraniem
• odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego wywiadu
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanego wywiadu
• uzupełnia luki w kolokacjach podanymi wyrazami
• podsumowuje wady lub zalety opisanego w tekstach serwisu

• rozmawia na temat korzystania z Twittera i innych portali 
społecznościowych na podstawie podanych pytań

• pisze streszczenie wybranego artykułu znalezionego przez siebie na 
wybranej spośród podanych opcji stronie internetowej

• uzupełnia luki w tekście właściwymi spośród podanych czasowników w 
odpowiedniej formie (WB)

• dopasowuje podane zdania do właściwych spośród wysłuchanych 
wiadomości (WB)

Uczeń:

• rozmawia na temat serwisu 
społecznościowego Twitter 
na podstawie własnej 
wiedzy

• wyszukuje w Internecie 
informacje na temat 
wybranej ze znanych 
anglojęzycznych gazet (WB)

Progress Test 7A&7B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 60 (7D)
Środki językowe
Słownictwo związane z pocztą i jej historią
Zaimki nieokreślone
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i czynności, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów , opowiadanie o 
wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich, 
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie miejsc, ludzi, 
czynności
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli 
poszczególnych części tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 

Uczeń:
• pyta i odpowiada na podane pytania na podstawie analizy ilustracji
• wskazuje właściwe podsumowanie przeczytanego tekstu spośród 

podanych opcji
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu
• dopasowuje podane definicje do właściwych czasowników spośród 

zaznaczonych w tekście
• wyszukuje zaimki nieokreślone w przeczytanym tekście
• rozmawia na temat swoich doświadczeń i preferencji związanych z 

wysyłaniem i otrzymywaniem listów w tradycyjnej formie na podstawie 
podanych pytań

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami wybranych spośród 
podanych czasowników (WB)

• dopasowuje ilustracje do odpowiednich fragmentów przeczytanego tekstu 

Uczeń:
• wyjaśnia znaczenie 

wskazanych wyrażeń z 
tekstu

• wyszukuje w Internecie 
informacje na temat związku 
języka polskiego z językiem 
angielskim lub innym (WB)

Progress Test 7A&7B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.7; II 3.1 3.2 3.3; III 4.1 4.2 4.4 4.5; 9 10 11 12 13

(WB)

Lekcja 61 (7E)
Środki językowe
Mowa zależna
Czasowniki służące do relacjonowania
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Mówienie: opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i 
komentowanie ich, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie 
wydarzeń życia codziennego
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współpracowanie w grupie, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.14; II 2.2 2.3; III 4.2 4.4 5.2 5.4; 9 10 12 13

Uczeń:
• odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego wywiadu
• uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych czasowników i 

sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem
• przekształca podane cytaty na mowę zależną za pomocą wskazanych 

czasowników na podstawie przeczytanej wskazówki
• dopasowuje podane zdania do właściwych rozmówców na podstawie 

wysłuchanych wypowiedzi
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 

oraz przyimkami zgodnie z kontekstem
• relacjonuje wskazane sytuacje i wypowiedzi za pomocą mowy zależnej
• wskazuje błędna spośród podanych opcji wyrazy, niepasujące do luk w 

zdaniach (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami i właściwymi 

przyimkami zgodnie z kontekstem (WB)

Uczeń:
• uzupełnia luki w regule 

gramatycznej odpowiednimi 
czasownikami na podstawie 
analizy podanych zdań

• pisze zdania na temat tego, 
co go/ją spotkało na 
podstawie podanych 
czasowników (WB)

Progress Test 7A&7B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 62 (7F)
Środki językowe
Słownictwo związane z relacjami rodzinnymi
Must/might/can’t (have)
Wyrażenia i słownictwo służące proszeniu o wyjaśnienie lub 
sprecyzowanie wypowiedzi
Wyrażenia i słownictwo używane podczas parafrazowania 
wypowiedzi
Wyrażenia pomagające zyskać na czasie podczas wypowiedzi
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, opowiadanie o 
wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć, relacjonowanie 
wydarzeń z przeszłości, wyrażanie pewności, przypuszczenia, 
wątpliwości dotyczących zdarzeń z teraźniejszości i przeszłości
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii, preferencji i pytanie o opinie i 
preferencje innych, proszenie o wyjaśnienie lub powtórzenie tego, 
co powiedział rozmówca
Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, wyrażanie 
pewności, przypuszczenia, wątpliwości dotyczących zdarzeń z 
teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii, poglądów i uczuć, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości

Uczeń:
• wybiera pięć spośród podanych nazw rzeczy i sytuacji, będących źródłem 

kłótni pomiędzy nastolatkami i ich rodzicami i porównuje swój wybór z 
innymi 

• opisuje ilustrację przedstawiającą nastolatka wracającego do domu i 
kobietę, wskazującą na zegarek

• dopasowuje zdania, dotyczące ilustracji do odpowiedniej kategorii
• pisze zdania, spekulując na temat wydarzeń związanych z ilustracją na 

podstawie podanych zdań
• uzupełnia luki w wyrażeniach podanymi wyrazami 
• zaznacza właściwe spośród podanych wyrażeń na podstawie wysłuchanej 

wypowiedzi
• wypowiada się na temat tego, czy powinno się pozwalać nastolatkom 

wracać późno do domu
• opisuje ilustrację, przedstawiającą dwoje nastolatków i kobietę i 

odpowiada na pytania z nim związane

• uzupełnia luki w zdaniach konstrukcją must/might/can’t (have) oraz 
podanymi czasownikami (WB)

• tworzy pisemny opis ilustracji przedstawiającej nauczyciela i ucznia 
według podanych wskazówek (WB)

Uczeń:
• podaje właściwe wyrazy, 

parafrazowane przez osoby 
w wysłuchanym nagraniu 
(WB)

• pisze definicje podanych 
wyrazów (WB)

Progress Test 7A&7B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.5; II 2.3; III 4.1 4.2 4.4 4.4.5 4.10 5.5.2 5.4 5.5 5.10; IV 6.4 6.8 
6.13; 9 10 12 13

Lekcja 63 (7G)
Środki językowe
Czas present simple
Słownictwo związane z filmami i bohaterami filmowymi
Słownictwo związane z opisem książki
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, opowiadanie o 
wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi, czynności, przedmiotów, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć, 
przedstawianie opinii innych osób, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, współpracowanie w grupie, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny, korzystanie ze źródeł informacji w 
języku angielskim również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych
I 1.9; II 3.2 3.3; III 4.1 4.2 4.5 5.1 5.5 5.6 5.12 5.13; IV 6.4; 9 10 11 
12 13

Uczeń:
• pyta i odpowiada na podane pytania związane z kinem i obejrzanymi 

filmami
• dopasowuje przeczytany wstęp recenzji filmu do właściwego spośród 

podanych pytań
• wyszukuje wskazane wyrażenia w przeczytanej recenzji

• wskazuje właściwe części przeczytanej recenzji, dopasowując je do 
podanych tematów

• wyszukuje osiem spośród podanych przymiotników w przeczytanej 
recenzji

• rozmawia na temat wybranych filmów i bohaterów filmowych z użyciem 
podanych przymiotników

• uzupełnia luki w tabeli wyszukanymi przez siebie informacjami na temat 
wybranego filmu, który pomimo pozytywnych recenzji i opinii znajomych 
okazał się rozczarowujący

• tworzy notatki na temat fabuły filmu na podstawie podanych wyrażeń
• tworzy notatki na temat bohaterów filmu na podstawie podanych wyrazów
• prezentuje wybrany przez siebie film w formie ustnej na podstawie 

wcześniej wykonanych notatek
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami 
• tworzy notatki do końcowej części swojej recenzji na podstawie podanych 

wyrażeń
• pisze recenzję filmu na podstawie własnych notatek i sprawdza 

poprawność wykonanego zadania zgodnie z podanymi wskazówkami
• dopasowuje właściwe fragmenty przeczytanej recenzji do podanych pytań 

(WB)
• pisze recenzję książki, która zmieniła jego/jej sposób postrzegania świata 

na podstawie własnych notatek i sprawdza poprawność wykonanego 
zadania zgodnie z podanymi wskazówkami (WB)

Uczeń:
• odpowiada na pytanie, 

dotyczące informacji 
występujących w recenzji 
filmowej zgodnie z własną 
wiedzą

• odpowiada na pytanie o 
użyty w przeczytanej 
recenzji czas gramatyczny

• wskazuje wybrane przez 
siebie filmy oraz bohaterów 
filmowych pasujących 
podanych przymiotników 

Progress Test 7A&7B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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Lekcja 64 (Get ready for matura 4)
Środki językowe
Słownictwo związane z wydarzeniami kulturalno-rozrywkowymi
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, opowiadanie o 
wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, współpracowanie w grupie
I 1.9; II 2.2; III 4.1 4.2 4.5; 9 10 12 13

Uczeń:
• dopasowuje podane zdania do właściwych spośród wysłuchanych 

wypowiedzi przedstawień
• uzupełnia luki w tekście wybranymi spośród podanych opcji wyrazami 

zgodnie z kontekstem
• opisuje ilustrację przedstawiającą dwoje starszych ludzi machających do 

chłopca na ekranie komputera i odpowiada na pytania z nią związane

Uczeń:
• rozmawia na temat swoich 

oczekiwań w związku z 
podanymi wydarzeniami 
kulturalno-rozrywkowymi

• analizuje i wyjaśnia użycie 
wskazanego wyrazu, 
uzupełniającego lukę w 
podanym zdaniu

Progress Test 7A&7B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 65
Progress Test Unit 7.
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UNIT 8 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 66 (8A)
Środki językowe
Słownictwo dotyczące pozyskiwania i wykorzystania energii oraz 
globalnego ocieplenia
Rzeczowniki złożone
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie miejsc, zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, przedstawianie wad i zalet różnych 
rozwiązań i poglądów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.13; II 2.2 2.3; III 4.1 4.5 4.7; 9 10 12 13

Uczeń:
• uzupełnia luki w tabeli ze słownictwem dotyczącym pozyskiwania i 

wykorzystania energii oraz globalnym ociepleniem podanymi wyrazami

• dopasowuje zdania do właściwych osób na podstawie wysłuchanych 
wypowiedzi

• uzupełnia luki w kolokacjach podanymi wyrazami na podstawie 
wysłuchanych wypowiedzi

• opisuje ilustracje przedstawiające dwie różne elektrownie i odpowiada na 
pytania związane z pozyskiwaniem energii oraz wad i zalet różnych 
rozwiązań

• wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat podanych zdań, dotyczących 
globalnego ocieplenia

• dopasowuje podane rzeczowniki do siebie, tworząc rzeczowniki złożone 
(WB)

• dopasowuje utworzone rzeczowniki złożone do właściwych ilustracji (WB)
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanego tekstu (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB)

Uczeń:
• wyjaśnia znaczenie 

podanych terminów 
związanych z energią i 
globalnym ociepleniem

• dopisuje swoje pomysły 
związane z ochroną 
środowiska do podanego 
początku zdania (WB)

Progress Test 8A&8B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 67 (8B)
Środki językowe
Czasowniki modalne can, can’t be able to dla wyrażenia 
umiejętności w teraźniejszości, przeszłości i przyszłości
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów i czynności, 
wyrażanie pewności, przypuszczeń, wątpliwości dotyczących 
zdarzeń z teraźniejszości, opisywanie swoich doświadczeń, 
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Pisanie: opisywanie swoich doświadczeń, relacjonowanie 
wydarzeń z przeszłości
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmiany stylu lub formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.13; II 3.3; III 4.1 4.4 4.9 4.10 5.4 5.9; IV 6.4; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Uczeń:
• podkreśla właściwe wyrażenia w podanych zdaniach
• dopasowuje podane zdania do właściwych fragmentów reguły 

gramatycznej
• zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach spośród podanych opcji
• uzupełnia luki w zdaniach będących transformacjami podanych zdań na 

podstawie wskazanych wyrazów
• opisuje ilustrację i porównuje swój opis z informacjami w przeczytanym 

tekście
• uzupełnia luki w tekście właściwymi spośród podanych czasowników w 

odpowiednim czasie zgodnie z kontekstem
• przekształca podane zdania z użyciem wskazanych wyrazów, zachowując 

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

modalnych zgodnie z kontekstem (WB)

Uczeń:
• opisuje swoje 

doświadczenia i 
umiejętności według 
podanych wskazówek

• poprawia błędy w zdaniach 
(WB)

• tłumaczy podane zdania na 
język polski (WB)

• dopisuje końcówki zdań, 
odnoszących się do swoich 
przeszłych umiejętności 
(WB)

Progress Test 8A&8B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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Lekcja 68 (8C)
Środki językowe
Słownictwo związane z jedzeniem i światowym kryzysem 
żywności
Słownictwo związane z opisywaniem posiłków
Przedrostki –anti, -under i –multi przed rzeczownikami, 
przymiotnikami i czasownikami
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Mówienie: opisywanie miejsc, czynności i zjawisk, przedmiotów, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, przedstawianie zalet i wad 
różnych poglądów i rozwiązań, przedstawianie w logicznym 
porządku argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu 
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii, pytanie o opinie 
innych, aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, 
komentowanie, zgadzanie się lub kwestionowanie zdania innych 
uczestników dyskusji
Pisanie: opisywanie przedmiotów, czynności i zjawisk, 
stosowanie zasad konstruowanie tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim 
również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
I 1.13; II 2.3 3.3 3.6; III 4.1 4.5 4.7 5.1 5.12; IV 6.8; 9 10 11 12 13
Poziom rozszerzony: III 4.2; IV 6.2 6.3
 

Uczeń:
• rozmawia na temat światowego kryzysu związanego z jedzeniem na 

podstawie podanych pytań i porównuje swoją wiedze i opinie z 
przeczytanym tekstem

• określa, do czego odnoszą się podane liczby i wartości na podstawie 
przeczytanego tekstu

• wyszukuje wskazane przedrostki w przeczytanym tekście
• odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu

• tworzy argumenty przeciwko rolnictwu wielopoziomowemu na podstawie 
podanych wyrazów i wyrażeń

• odgrywa dialog, w którym dyskutuje na temat wielopoziomowego 
rolnictwa, przyjmując stronę za lub przeciw 

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami wyrazów, utworzonych z 
podanych przedrostków i wyrazów zgodnie z kontekstem (WB)

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

• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

Uczeń:

• opisuje dwa niezwykłe 
posiłki na podstawie 
wyszukanych przez siebie 
informacji w Internecie (WB)

Progress Test 8A&8B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 69 (8D)
Środki językowe
Słownictwo związane z kosmosem i znajdującymi się tam 
obiektami
Czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu, określanie głównej myśli tekstu
Mówienie: opisywanie miejsc, przedmiotów, czynności i zjawisk, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, wyrażanie 
pewności, przypuszczeń, wątpliwości dotyczących zdarzeń z 
przyszłości, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi, 
przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, opowiadanie 
o wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich, 
przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw 

Uczeń:
• porównuje swoje wyjaśnienia tytułu z przeczytanym tekstem
• dopasowuje podane zdania do odpowiednich luk w przeczytanym tekście
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu
• wyszukuje synonimy wskazanego wyrazu w tekście i wyjaśnia różnice w 

ich znaczeniu
• uszeregowuje nazwy obiektów w odpowiedniej kolejności od 

najmniejszego do największego i wyszukuje trzy z nich w tekście
• uszeregowuje nazwy potencjalnie niebezpiecznych dla nas wydarzeń 

pozaziemskich w kolejności od najmniej do najbardziej niebezpiecznego i 
omawia prawdopodobieństwo ich wystąpienia

• przedstawia swoją listę potencjalnie niebezpiecznych wydarzeń 
związanych z życiem pozaziemskim i uzasadnia swój wybór

• uszeregowuje podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc wyrazy, 

Uczeń:
• wyjaśnia znaczenie tytułu 

tekstu na podstawie 
ilustracji i własnej wiedzy na 
temat śmieci kosmicznych

• pisze krótki tekst, w którym 
wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat kopalni na 
asteroidach (WB)

Progress Test 8A&8B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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danej tezie lub rozwiązaniu
Pisanie: opisywanie miejsc, przedmiotów, czynności i zjawisk, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, współdziałanie w grupie posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem
I 1.13; II 3.1 3.3 3.6; III 4.1 4.2 4.3 4.5 4.10 4.12 5.1 5.5; 9 10 12 
13
Poziom rozszerzony: III 4.2

będą ce synonimami słowa pieces (WB)
• dopasowuje podane wyrazy do ich definicji (WB)
• wskazuje właściwe spośród podanych podsumowanie przeczytanego 

tekstu (WB)

Lekcja 70 (8E)
Środki językowe
Słownictwo związane z działalnością charytatywną
Nazwy klęsk żywiołowych
Zdania podrzędne przydawkowe definiujące i niedefiniujące 
(Defining and non-defining relative clauses)
Zaimki względne
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem
I 1.13 1.14; III 4.5; 9 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Uczeń:
• wskazuje jedną spośród podanych wypowiedzi na temat poparcia dla 

różnych organizacji charytatywnych i wypowiada się na temat znanych 
sobie organizacji

• analizuje, dopasowuje zdania do odpowiednich kategorii gramatycznych i 
wskazuje właściwe zaimki względne w tych zdaniach na podstawie 
podanej reguły gramatycznej

• łączy podane pary zdań za pomocą właściwych zaimków względnych

• przekształca podane zdania stosując skrócone zdania podrzędne 
przydawkowe

• uzupełnia luki w tekście właściwymi spośród podanych zaimków zgodnie z 
kontekstem (WB)

• uzupełnia luki w zdaniach podanymi zdaniami podrzędnymi, dodając 
właściwe zaimki (WB)

• przekształca skrócone zdania podrzędne na pełne (WB)

Uczeń:
• poprawia błędy w podanych 

zdaniach
• tworzy jak najwięcej zdań 

podrzędnych 
przydawkowych na 
podstawie podanych 
fragmentów zdań w 
określonym czasie

• tworzy najdłuższe możliwe 
zdania podrzędnie złożone 
na podstawie jego 
podanych fragmentów i 
własnych pomysłów (WB)

Progress Test 8A&8B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 71 (8F)
Środki językowe
Słownictwo związane z ochroną środowiska
Do/did w zdaniach
Zdania podrzędne przydawkowe definiujące i niedefiniujące
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów i czynności, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, opowiadanie o 
wydarzeniach z życia codziennego i komentowanie ich, 
przedstawianie zalet iw wad różnych rozwiązań i poglądów
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 

Uczeń:

• odpowiada na pytania na podstawie analizy ilustracji przedstawiających 
plakaty namawiające do przetwarzania materiałów

• odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanej w nagraniu wypowiedzi na 
podstawie treści zadania egzaminacyjnego i podanej wskazówki

• uzupełnia luki w wyrażeniach podanymi wyrazami
• wyraża swoją opinię na temat wysłuchanej w nagraniu wypowiedzi 
• odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanej w nagraniu wypowiedzi, 

wskazując jej właściwe elementy
• przygotowuje odpowiedź na jedno z podanych pytań dotyczących 

materiałów nadających i nienadających się do przetworzenia i prezentuje 
ją przed kolegą/koleżanką

• wybiera jeden spośród pokazanych na ilustracjach sposobów 

Uczeń:

• przekształca podane zdania 
na bardziej stanowcze za 
pomocą do/did i powtarza te 
zdania za nagraniem

• pisze odpowiedź na jedno z 
podanych pytań 
dotyczących ochrony 
środowiska (WB)

Progress Test 8A&8B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.13; II 2.3; III 4.1 4.2 4.5 4.7 5.5; 9 10 12 13

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, uzasadnia swój wybór i 
odpowiada na pytania związane z tematem ochrony środowiska

• wskazuje najbardziej efektywny jego/jej zdaniem spośród pokazanych 
plakatów i pisze uzasadnienie swojego wyboru (WB)

• odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanej w nagraniu wypowiedzi 
(WB)

• uzupełnia luki w wyrażeniach odpowiednimi wyrazami na podstawie 
wysłuchanej wypowiedzi (WB)

• dopasowuje połówki zdań do siebie i łączy je za pomocą do/did (WB)

Lekcja 72 (8G)
Środki językowe
Słownictwo związane z ochroną środowiska
Czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście
Pisanie: opisywanie zjawisk, przedstawianie faktów, stosowanie 
zasad konstruowania tekstów, stosowanie formalnego stylu 
wypowiedzi, opisywanie wydarzeń życia codziennego i 
komentowanie ich, przedstawianie zalet iw wad różnych 
rozwiązań i poglądów, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów, przedstawianie opinii innych osób, przedstawianie w 
logicznym porządku argumentów za i przeciw danej tezie lub 
rozwiązaniu
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny
I 1.12 1.13; II 3.1 3.3; III 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.12 5.13; 9 12 13

Poziom rozszerzony: III 5.2; V 8.3

Uczeń:
• wskazuje właściwy temat przeczytanej rozprawki spośród podanych opcji
• dzieli przeczytany tekst rozprawki na właściwe części na podstawie 

analizy planu
• zaznacza właściwe wyrażenia spośród podanych na podstawie 

przeczytanej rozprawki
• łączy pary zdań za pomocą podanych wyrażeń
• wskazuje omówione we wskazówce elementy zakończenia rozprawki w 

przeczytanym tekście
• przekształca zakończenie przeczytanej rozprawki na inne, prezentujące 

przeciwstawną opinię
• wybiera jeden z podanych tematów rozprawki i ustala wspólna opinię z 

kolegą/koleżanką

• tworzy notatki, zapisując argumenty przemawiające za i przeciw wybranej 
opinii w tabeli

• uzupełnia luki w planie rozprawki

• uzupełnia luki w wyrażeniach podanymi czasownikami w formie 
bezokolicznika lun z końcówką –ing i wskazuje te, które występują w 
przeczytanym tekście

• tworzy wstęp rozprawki na podstawie wcześniejszych notatek i podanych 
wyrażeń

• pisze drugi i trzeci akapit rozprawki na podstawie własnych notatek i 
podanych wyrażeń

• pisze zakończenie rozprawki na podstawie planu, własnych notatek i 
podanych wyrażeń

• dopisuje lub pomija brakujące lub nadmierne informacje w rozprawce na 
podstawie podanych wskazówek

• sprawdza poprawność napisanych części rozprawki według podanych 
wskazówek

• pisze ostateczną wersję rozprawki
• uzupełnia luki w tabeli z planem na podstawie przeczytanej rozprawki 

(WB)
• pisze plan rozprawki, uzupełniając luki w tabeli (WB)

Uczeń:
• tłumaczy podane wyrażenia 

na język polski i zakreśla te 
z nich, które mogą być 
przydatne przy pisaniu 
rozprawki na podany temat 
(WB)

Progress Test 8A&8B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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• pisze rozprawkę na temat wpływu rozwoju nauki na środowisko na 
podstawie własnego planu (WB)

Lekcja 73
Środki językowe
Mowa zależna
Czas past simple
Czasowniki modalne
Must/might/can’t (have)
Zdania podrzędne przydawkowe definiujące i niedefiniujące 
(Defining and non-defining relative clauses)
Zaimki względne
Słownictwo związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska
Słownictwo związane z Internetem 
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów i czynności, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, opowiadanie o 
wydarzeniach z życia codziennego i komentowanie ich, 
przedstawianie zalet iw wad różnych rozwiązań i poglądów
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, proponowanie, 
przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście
Słuchanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie 
określonych informacji w tekście
Pisanie: opisywanie zjawisk, przedstawianie faktów, stosowanie 
zasad konstruowania tekstów, stosowanie formalnego stylu 
wypowiedzi, opisywanie wydarzeń życia codziennego i 
komentowanie ich, przedstawianie zalet iw wad różnych 
rozwiązań i poglądów, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, 
poglądów, przedstawianie opinii innych osób, przedstawianie w 
logicznym porządku argumentów za i przeciw danej tezie lub 
rozwiązaniu
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współpracowanie w grupie
I 1.9 1.12 1.13; II 2.3 2.5 3.2 3.6; III 4.1 4.2 4.5 4.7 5.1 5.2 5.3 5.5 
5.6 5.7 5.12 5.13; IV 6.2 6.3 6.4 6.6 6.8; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: III 5.2; V 8.3

Uczeń:
• dopasowuje podane rzeczowniki do siebie, tworząc rzeczowniki złożone
• przekształca podane na mowę zależną, uzupełniając luki w zdaniach

• uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych czasowników 
raportujących w formie czasu past simple

• uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami modalnymi
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem
• uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem
• uzupełnia luki w definicjach i zdaniach prawdziwymi zdaniami 

podrzędnymi
• uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem
• czyta tekst ze zrozumieniem

• dopasowuje podane zdania do odpowiednich luk w przeczytanym tekście

• podaje nazwy miejsc, w których mają miejsce wysłuchane w nagraniu 
rozmowy

• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
wysłuchanego nagrania

• wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat legalnego wymieniania 
dowolnych plików w Internecie

• pisze rozprawkę na temat legalnego wymieniania dowolnych plików w 
Internecie

• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 
przeczytanego tekstu

• uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem
• uzupełnia zdania transformacjami podanych zdań z użyciem wskazanych 

wyrazów, zachowując ich pierwotne znaczenie (WB)
• odgrywa dialog, w którym omawia organizację szkolnej akcji zbierania 

funduszy na schronisko dla zwierząt według podanych wskazówek (WB)
• wybiera jeden spośród pokazanych na ilustracjach plakatów 

reklamujących gazetkę szkolną, uzasadnia swój wybór i odpowiada na 
pytania związane z przekazywaniem wiadomości dla nastolatków (WB)

Uczeń:

• wyjaśnia znaczenia wyrazu 
hactivist na podstawie 
podanych nagłówków oraz 
własnej wiedzy

• tworzy pracę pisemną na 
jeden z podanych tematów, 
recenzję programu 
telewizyjnego, opowiadanie 
o przeżytej klęsce 
żywiołowej lub rozprawkę 
na temat kontroli rodziców 
nad tym, co robią ich dzieci 
w Internecie (WB)

Progress Test 8A&8B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 74
Progress Test Unit 8.
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UNIT 9

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 75 (9A)
Środki językowe
Przymiotniki opisujące zachowanie
Przysłówki i wyrażenia przysłówkowe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie miejsc, przedmiotów, czynności i zjawisk, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, wyrażanie 
pewności, przypuszczeń, wątpliwości dotyczących zdarzeń z 
teraźniejszości, opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i 
komentowanie ich, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Pisanie: opisywanie ludzi, czynności
Słuchanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie 
określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli 
poszczególnych części tekstu
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.1; II 2.2 2.3 2.5; III 4.1 4.2 4.4 4.5 4.10 5.1; IV 6.4; 9 10 12 13

Uczeń:
• opisuje ilustracje przedstawiające różnych ludzi wykonujących niezwykłe 

czynności i spekuluje na temat tego, jak się czują
• wskazuje właściwe przymiotniki z listy na podstawie wysłuchanych 

wypowiedzi
• tworzy notatki na temat działań i zachowania osób na podstawie 

wysłuchanych wypowiedzi
• dopisuje końcówki zdań według własnych pomysłów i porównuje je ze 

zdaniami kolegi/koleżanki
• tworzy przysłówki i wyrażenia przysłówkowe z podanych przymiotników na 

podstawie podanej reguły
• pyta i odpowiada na pytania o przeszłe zachowania na podstawie 

utworzonych wcześniej przysłówków

•  uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przymiotnikami zgodnie z 
kontekstem (WB)

• zapisuje właściwe przymiotniki opisujące zachowanie usłyszanych w 
nagraniu osób (WB)

• pisze zdania opisujące zachowanie osób na podstawie opisów sytuacji 
(WB)

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami, utworzonymi z 
podanych liter (WB)

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

Uczeń:
• tłumaczy podane 

przymiotniki na język polski i 
dopasowuje wybrane z nich 
do ilustracji

• pisze zdania, będące 
przykładami zachowania na 
podstawie podanych 
przymiotników (WB)

Progress Test 9A&9B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 76 (9B)
Środki językowe
Konstrukcje should/might/could have
Trzeci tryb warunkowy
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Mówienie: wyrażanie pewności, przypuszczeń, wątpliwości 
dotyczących zdarzeń z przeszłości
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu
Pisanie: wyrażanie pewności, przypuszczeń, wątpliwości 
dotyczących zdarzeń z przeszłości
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Uczeń:
• uzupełnia luki w dialogu podanymi czasownikami modalnymi na podstawie 

wysłuchanego nagrania i odpowiada na pytania o uczucia jednego z 
uczestników rozmowy

• łączy podane zdania za pomocą wskazanych czasowników modalnych i 
słówka because

• uzupełnia parafrazy zdań, zachowując ich pierwotne znaczenie
• tworzy notatki na temat swoich potencjalnych działań i zachowania w 

podanych sytuacjach z przeszłości
• pyta i odpowiada na pytania o hipotetyczne działania i zachowania na 

podstawie własnych notatek
• uzupełnia dialogi w chmurkach odpowiednimi konstrukcjami z 

czasownikami modalnymi i podanymi czasownikami (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 

w konstrukcjach z czasownikami modalnymi zgodnie z kontekstem (WB)

Uczeń:
• wyszukuje przykłady 

trzeciego trybu 
warunkowego w dialogu i 
zapisuje dodatkowe 
objaśnienia tych przykładów

• spekuluje na temat 
przeszłych zdarzeń we 
własnym życiu i zapisuje 
swoje pomysły

Progress Test 9A&9B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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I 1.1; II 2.3 3.3; III 4.10 5.10; IV 6.4; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 
w trzecim trybie warunkowym (WB)

• pisze zdania w trzecim trybie warunkowym na podstawie podanych 
opisów sytuacji (WB)

Lekcja 77 (9C)
Środki językowe
Słownictwo związane z Internetem i korzystaniem ze stron 
społecznościowych
Słownictwo związane z rodzina i relacjami rodzinnymi
Czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe
Czasowniki modalne
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
wyrażanie pewności, przypuszczeń, wątpliwości dotyczących 
zdarzeń z przeszłości, przyszłości i teraźniejszości, opowiadanie o 
wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w tekstach obcojęzycznych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.9 1.12; II 2.3 3.2 3.3; III 4.2 4.5 4.10; IV 6.4 6.8; V 8.1; 9 10 12 
13

Uczeń:

• rozmawia na temat Facebooka i innych portali społecznościowych na 
podstawie podanych pytań

• przekazuje treść przeczytanego tekstu i wyraża opinię na temat jego treści
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
• odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu i wyraża swoją 

opinię na poruszony w nim temat
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu
• wyraża swoje opinie i przypuszczenia związane z opisanymi działaniami w 

Internecie i ich późniejszymi konsekwencjami
• konfrontuje swoje opinie i spekulacje z poprzedniego zadania z opiniami i 

spekulacjami kolegi/koleżanki
• dopisuje właściwe spośród podanych przedrostków i końcówek do 

wyrazów (WB)
• uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem 

(WB)
• uzupełnia ,luki w zdaniach na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

• uzupełnia luki w drzewie genealogicznym na podstawie wysłuchanej 
wypowiedzi (WB)

Uczeń:
• wyjaśnia znaczenie 

wskazanych przymiotników 
z przeczytanego tekstu i 
dopasowuje je do 
właściwych kategorii 
zgodnie z ich budową

Progress Test 9A&9B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 78 (9D)
Środki językowe
Słownictwo związane z różnymi aspektami życia człowieka
Czasowniki frazalne
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
wyrażanie pewności, przypuszczeń, wątpliwości dotyczących 
zdarzeń z przeszłości, przyszłości i teraźniejszości, opowiadanie o 
wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich, stosowanie 
formalnego stylu wypowiedzi
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w tekstach obcojęzycznych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 

Uczeń:

• wskazuje właściwe spośród podanych zdań na podstawie przeczytanego 
tekstu

• uzupełnia luki w diagramie odpowiednimi imionami na podstawie 
przeczytanego tekstu

• wskazuje właściwe spośród podanych odpowiedzi na podstawie 
przeczytanego tekstu

• wyszukuje trzy spośród podanych czasowników frazalnych w 
przeczytanym tekście i rzeczowniki utworzone na ich podstawie

• tworzy rzeczowniki z podanych czasowników frazalnych i pisze zdania z 
ich użyciem

• wskazuje przymiotniki opisujące uczucia autora wysłuchanej piosenki 
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 

Uczeń:
• wypowiada się na temat, 

jaki wpływ na własną osobę 
miałoby wychowanie jego/jej 
przez inną rodzinę na 
podstawie podanych 
aspektów życia

• wyjaśnia znaczenie 
wskazanych wyrażeń w 
podanych zdaniach

• uzupełnia luki w 
wyrażeniach właściwymi 
spośród podanych 
wyrazami i tłumaczy je na 
język polski (WB)

Progress Test 9A&9B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.1 1.14; II 3.3; III 4.2 4.5 4.10 4.12; V 8.1; 9 10 12 13

frazalnych zgodnie z kontekstem (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi rzeczownikami utworzonymi z 

podanych czasowników frazalnych zgodnie z kontekstem (WB)
• dopasowuje podane osoby do zdań na podstawie przeczytanego tekstu 

(WB)

Lekcja 79 (9E)
Środki językowe
Mieszane tryby warunkowe
Słownictwo związane z wynalazkami
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie pewności, przypuszczeń, wątpliwości 
dotyczących zdarzeń z przeszłości, przyszłości i teraźniejszości 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.12; II 2.3; III 4.10; 9 10 12 13

Uczeń:
• uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami i sprawdza poprawność 

wykonanego zadania z nagraniem
• wyszukuje przykłady mieszanego trybu warunkowego w przeczytanym 

tekście i dopasowuje je do właściwych kategorii
• dopasowuje połówki zdań do siebie i dopasowuje je do właściwych 

kategorii
• łączy podane zdania zapisując je w formie zdań w mieszanym trybie 

warunkowym
• uzupełnia podane zdania własnymi pomysłami i omawia swoje pomysły
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników 

w mieszanym trybie warunkowym (WB)
• pisze zdania w mieszanym trybie warunkowym na podstawie podanych 

opisów sytuacji (WB)

Uczeń:
• wypowiada się na temat 

intencji wynalazcy plasteliny 
pokazanej na ilustracji na 
podstawie podanych 
możliwości

• dopisuje końcówki zdań 
według własnych pomysłów 
(WB)

Progress Test 9A&9B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 80 (9F)
Środki językowe
Słownictwo związane z codziennym życiem
Konstrukcje I (really) wish + zdanie w past perfect, I’d (much) 
rather + zdanie w past perfect
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, przedmiotów, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, wyrażanie 
pewności, przypuszczeń, wątpliwości dotyczących zdarzeń z 
przeszłości, przyszłości i teraźniejszości
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, proponowanie, 
przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii, wyrażanie emocji, 
przepraszanie, prowadzenie negocjacji w trudnych sytuacjach 
życia codziennego, spekulowanie na temat przyczyn i 
konsekwencji zdarzeń przeszłych, wyrażanie swoich opinii i 
pytanie o opinie innych
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.1 1.5; II 2.3 3.7; III 4.1 4.5 4.10; IV 6.2 6.3 6.6 6.8 6.9; 9 10 12 
13

Uczeń:

• opisuje ilustrację przedstawiającą kradnącą w sklepie dziewczynę i 
odpowiada na pytania z nią związane na podstawie podanych wyrazów

• wskazuje najlepszą swoim zdaniem spośród usłyszanych wypowiedzi na 
podstawie treści zadania egzaminacyjnego i uzasadnia swój wybór

• zapisuje kluczowe wyrazy użyte w wysłuchanych wypowiedziach, 
uzupełniając luki w tabeli

• wyraża żal z powodu wskazanej w zadaniu sytuacji na podstawie 
podanych wyrażeń

• przekształca zdania z użyciem podanych wyrazów, zachowując ich 
pierwotne znaczenie

• zapisuje kluczowe wyrazy odpowiadające podanym kwestiom w podanym 
zadaniu egzaminacyjnym

• tworzy notatki na temat wyrażenia żalu z powodu opisanej w zadaniu 
egzaminacyjnym sytuacji

• odgrywa dialog na temat sytuacji, w której pomyłkowo zabrał komuś 
telefon komórkowy według podanych wskazówek

• dopasowuje właściwe części zdań do siebie (WB)
• analizuje treść zadania egzaminacyjnego (WB)
• odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanych w nagraniu wypowiedzi 

(WB)
• pisze zdania na podstawie opisanej w zadaniu egzaminacyjnej sytuacji 

Uczeń:
• poprawia błędy w zdaniach 

(WB)

Progress Test 9A&9B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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Poziom rozszerzony: IV 6.1 6.3; V 8.3 (WB)

Lekcja 81 (9G)
Środki językowe
Wyrazy i wyrażenia ze słowem mistake
Wyrażenia opisujące cel i skutek działania: in order (not) to, so as 
(not) to, with a view to/with an intention of + czasownik z –ing, in 
order that, so that, so, konstrukcja so + przymiotnik/przysłówek + 
rzeczownik + that
Czas past simple
Czas past continuous
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście
Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi, czynności, przedmiotów, 
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w tekstach obcojęzycznych, stosowanie zmian w stylu 
lub formie tekstu
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny
I 1.1 1.5; II 3.3 3.6; III 5.1 5.4 5.12 5.13; V 8.1; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Uczeń:
• przekazuje główna myśl przeczytanego opowiadania, odpowiadając na 

pytania 
• uszeregowuje podane wydarzenia w odpowiedniej kolejności na 

podstawie przeczytanego tekstu
• uzupełni luki w transformacjach zdań odpowiednimi formami podanych we 

wskazówce wyrażeń
• wybiera jedno z podanych zakończeń przeczytanego opowiadania
• dopasowuje podane pomysły na opowiadanie do siebie i wskazuje te, 

które uważa za najciekawsze z nich
• tworzy plan opowiadania według podanych wskazówek
• wyszukuje opisane w regule wyrażenia w przeczytanym opowiadaniu
• łączy podane zdania, tworząc zdania opisujące cel i skutek działania
• pisze opowiadanie na temat sytuacji, w której popełnienie błędu 

spowodowało pomyślne zakończenie na podstawie własnego planu i 
sprawdza poprawność napisanego przez siebie tekstu według podanych 
wskazówek

• uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem i 
dopasowuje je do odpowiednich kategorii, opisujących cel lub skutek (WB)

• przekształca podane zdania z użyciem wskazanych wyrazów, zachowując 
ich pierwotne znaczenie (WB)

• czyta treść zadania egzaminacyjnego i wyjaśnia jego znaczenie (WB)

• tworzy notatki do zakończenia opowiadania według podanych wskazówek 
(WB)

• pisze opowiadanie na temat sytuacji, w której popełnienie drobnego błędu 
spowodowało katastrofalne skutki na podstawie podanego planu i 
sprawdza poprawność napisanego przez siebie tekstu według podanych 
wskazówek (WB)

Uczeń:
• omawia swój wybór 

zakończenia przeczytanego 
opowiadania z 
kolegą/koleżanką i wymyśla 
własne zakończenie

• rozmawia na temat 
możliwych pomysłów 
dotyczących podanego 
tematu opowiadania, 
stosując burzę mózgów, 
opisaną w podanej 
wskazówce

Progress Test 9A&9B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 82 (Get ready for matura 9)
Środki językowe
Słownictwo związane z podróżowaniem
Słownictwo związane z filmem i telewizją
Konstrukcje I (really) wish + zdanie w past perfect, I’d (much) 
rather + zdanie w past perfect
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, proponowanie, 
przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii, wyrażanie emocji, 

Uczeń:
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

wysłuchanego tekstu
• podaje nazwy części zdania, potrzebnych do wypełnienia luk w 

przeczytanym tekście
• uzupełnia luki w tekście wyrazami utworzonymi z podanych wyrazów
• odgrywa dialog, w którym wyjaśnia sytuację zabrania rzeczy należącej do 

kolegi przez pomyłkę

Uczeń:
• tworzy listę rzeczy, które 

mogą pójść źle podczas 
podróży wakacyjnej 
samolotem

• odpowiada na pytania 
związane z poprawnym 
wykonaniem zadania 
egzaminacyjnego

Progress Test 9A&9B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

New Matura Solutions Upper-Intermediate: plan wynikowy Oxford University Press Strona 46



przepraszanie, spekulowanie na temat przyczyn i konsekwencji 
zdarzeń przeszłych
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.8 1.9; II 2.3 3.6; IV 6.2 6.3 6.6 6.9; 9 10 12 13

Lekcja 83
Progress Test Unit 9.
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UNIT 10

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE

Lekcja 84 (10A)
Środki językowe
Nazwy dyscyplin sportowych
Nazwy elementów sprzętu sportowego
Nazwy miejsc uprawiania sportu
Czasy teraźniejsze
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie kontekstu wypowiedzi
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie 
o opinie i preferencje innych, prowadzenie negocjacji w prostych 
sytuacjach życia codziennego
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.10; II 2.3 2.5; III 4.1 4.5; IV 6.5 6.8; 9 10 12 13

Uczeń:
• opisuje ilustracje przedstawiające różne dyscypliny sportowe na podstawie 

podanych nazw sprzętu sportowego

• podaje właściwe nazwy dyscyplin sportowych na podstawie wskazanych 
nazw sprzętów 

• uzupełnia luki w tabeli podanymi wyrazami, tworząc nazwy miejsc 
uprawiania sportu i dopisuje nazwy sportowców

• podaje właściwe nazwy miejsc i dyscyplin na podstawie wysłuchanych 
wypowiedzi

• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanych opisów
• rozmawia na temat wybory sprzętu sportowego na obóz sportowy dla 

nastolatków
• porównuje swój wybór sprzętów sportowych z wyborem innych osób i 

uzasadnia swoje opinie
• zakreśla nazwy sprzętów niepasujące do pozostałych i podaje właściwe 

nazwy sportów (WB)
• podpisuje ilustracje właściwymi nazwami sprzętu sportowego i podaje 

nazwy dyscyplin, do których one służą (WB)
• zapisuje właściwe nazwy sportowców na podstawie wysłuchanego 

nagrania (WB)
• uzupełnia luki w tekście właściwymi spośród podanych wyrazów zgodnie z 

kontekstem (WB)

Uczeń:
• podaje nazwy dyscyplin na 

podstawie wskazanych 
miejsc uprawiania sportów 
zgodnie z własną wiedzą

• podaje nazwę wybranego 
sportu i zapisuje wszystkie 
nazwy sprzętu sportowego, 
potrzebnego do jego 
uprawiania (WB)

Progress Test 
10A&10B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 85 (10B)
Środki językowe
Słownictwo związane ze sportowcami i sportem
Zdania emfatyczne i inwersja
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian w stylu lub formie tekstu
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.10; II 3.3; III 5.5; IV 6.4; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Uczeń:
• wyszukuje opisane w regule struktury i konstrukcje gramatyczne w 

przeczytanym tekście
• przekształca wskazane zdania emfatyczne na neutralne według podanego 

wzoru
• przekształca zdania na podstawie podanych wyrażeń
• pyta i opowiada na podane pytania związane z gwiazdami sportowymi 

usuwając zdań emfatycznych i inwersji
• uzupełnia luki w zdaniach właściwymi spośród podanych wyrazów zgodnie 

z kontekstem (WB)
• przekształca wskazane zdania neutralne na emfatyczne (WB)
• dopisuje końcówki zdań emfatycznych zgodnie z własnymi pomysłami 

(WB)

Uczeń:
• podaje nazwiska słynnych 

sportowców występujących 
w przeczytanym tekście i 
wypowiada się na ich temat 
na podstawie własnej 
wiedzy

• pisze krótki tekst na temat 
wybranej dyscypliny 
sportowej, którą bardzo lubi 
lub której bardzo nie lubi, 
używając konstrukcji 
emfatycznych i inwersji 
(WB) 

Progress Test 
10A&10B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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Lekcja 86 (10C)
Środki językowe
Słownictwo związane ze sportem i pieniędzmi
Czasy teraźniejsze
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu
Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie 
o opinie i preferencje innych
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.10; II 2.2 2.3 3.1 3.3; III 4.5 4 5.5; IV 6.8; 9 10 12 13

Uczeń:
• porównuje swoją listę zarobków osób związanych ze sportem z listą 

kolegi/koleżanki i uzasadnia swoje wybory
• uzupełnia luki w tekście właściwymi wyrazami zgodnie z kontekstem
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu
• dopisuje odpowiednie końcówki do podanych wyrazów z przeczytanego 

tekstu
• wskazuje właściwą osobę spośród usłyszanych w nagraniu na podstawie 

ich wypowiedzi
• dopasowuje podane zdania do odpowiednich osób na podstawie 

wysłuchanych wypowiedzi
• uzupełnia luki w wyrażeniach podanymi wyrazami na podstawie 

wysłuchanych wypowiedzi
• dyskutuje na temat pieniędzy w świecie sportu na podstawie podanych 

wyrażeń
•  dopasowuje podane wyrazy do właściwych końcówek i zapisuje ich pełne 

formy (WB)
• uzupełnia luki w zdaniach wyrażających opinie właściwymi spośród 

podanych wyrazów (WB)
• wskazuje właściwe podsumowanie przeczytanego tekstu spośród 

podanych opcji (WB)

Uczeń:

• uszeregowuje podane 
nazwy zawodów 
związanych ze sportem w 
kolejności od najwięcej do 
najmniej zarabiającego oraz 
w kolejności, jaką uważa 
powinna być i uzasadnia 
swoją opinię

• pisze swoja opinię na temat 
sponsoringu w sporcie (WB)

Progress Test 
10A&10B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 87 (10D)
Środki językowe
Słownictwo związane z budową ciała ludzkiego
Słownictwo związane ze sportem
Słownictwo związane z uszkodzeniami ciała i chorobami oraz 
lekami
Czasy teraźniejsze
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień
Mówienie: opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i 
komentowanie ich, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i 
poglądów
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.10 1.11; II 3.2 3.3; III 4.2 4.7; IV 6.4; 9 10 12 13

Uczeń:
• rozmawia na temat swoich doświadczeń i opinii związanych ze sposobami 

na polepszenie swojego stanu fizycznego na podstawie podanych pytań
• dopasowuje przejrzane fragmenty tekstu do odpowiednich kategorii
• dopasowuje właściwe spośród podanych podsumowań do odpowiednich 

części przeczytanego tekstu
• dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich rubryk w tabeli
• wybiera jeden z opisanych w przeczytanym tekście sposób na 

poprawienie stanu fizycznego i uzasadnia swój wybór
• rozmawia na temat dokonanego wyboru sposobu na polepszenie stanu 

fizycznego swojego organizmu na podstawie podanych wyrażeń
•  uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem 

(WB) 
• zaznacza prawdziwe spośród podanych zdań dotyczące osób z 

przeczytanego tekstu (WB)
• odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu (WB)

Uczeń:
• wyszukuje wskazane 

wyrazy w tekście, wyjaśnia 
ich znaczenie i dopasowuje 
do właściwych definicji

• dopisuje wyrazy do rubryk w 
tabeli zgodnie z własna 
wiedzą

• podaje wyrazy związane z 
ludzką anatomia 
zaczynające się od 
podanych liter (WB)

Progress Test 
10A&10B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
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Lekcja 88 (10E)
Środki językowe
Konstrukcje typu It’s (high) time / I’d rather / I’d sooner, Imagine /  
Suppose / as if / as though + past simple (Unreal past)
Konstrukcja had better (not) + bezokolicznik
Wyrażenie might as well
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, wyrażanie emocji, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, udzielanie 
rady
Czytanie: określanie intencji nadawcy tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem
I 1.5 1.11; II 3.4; III 4.5; IV 6.2 6.3 6.4 6.9 6.10; 9 10 12 13

Uczeń:
• odpowiada na pytanie o intencje uczestników przeczytanego dialogu i 

wyraża swoją opinię na temat powodów tych intencji
• wyszukuje opisane w regule konstrukcje w przeczytanym dialogu
• przekształca zdania z użyciem podanych wyrażeń, zachowując ich 

znaczenie
• pisze zdania, ostrzegając lub udzielając rad na podstawie opisów sytuacji
• odgrywa dialog, w którym opisuje wymyślony problem i/lub reaguje na opis 

udzielając rady lub ostrzegając drugą osobę
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasowników w czasie 

teraźniejszym lub przeszłym (WB)
• uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi formami podanych czasowników i 

wyrażeń zgodnie z kontekstem (WB)

Uczeń:
• uzupełnia początek zdania, 

wyrażającego rade lub 
ostrzeżenie według 
własnych pomysłów (WB)

Progress Test 
10A&10B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test

Lekcja 89 (10F)
Środki językowe
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Słownictwo związane z opisywaniem osób i miejsc
Słownictwo związane z uprawianiem sportów
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, przedmiotów i 
zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu
Przetwarzanie tekstu: streszczanie usłyszanego tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem
I 1.10; II 2.1 2.3; III 4.1 4.4 4.5; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.1

Uczeń:
• opisuje ilustracje przedstawiającą ćwiczące osoby na podstawie podanych 

wyrazów
• wskazuje właściwy spośród wysłuchanych opisów ilustracji na podstawie 

podanej wskazówki, zawierającej plan wypowiedzi
• uzupełnia luki w podanych wyrażeniach na podstawie wysłuchanych 

opisów

• tworzy notatki, odpowiadając na wskazane pytanie dotyczące ilustracji na 
podstawie rozmowy z kolega/koleżanką

• porównuje swoje notatki z wysłuchaną w nagraniu odpowiedzią
• zaznacza właściwe spośród podanych wyrażenia na podstawie 

wysłuchanej wypowiedzi
• uszeregowuje podane wyrażenia w odpowiedniej kolejności zgodnie z 

wysłuchana wypowiedzią i podaje lepszą według siebie kolejność
• opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane
• dopisuje notatki do podanych nagłówków na podstawie wysłuchanego 

opisu ilustracji (WB)
• zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji i sprawdza 

poprawność wykonanego zadania z nagraniem (WB)
• pisze zdania opisujące pokazaną ilustrację na podstawie podanych 

tematów i wyrażeń (WB)
• uzupełnia luki w wyrażeniach podanymi wyrazami (WB)
• zaznacza właściwe spośród podanych informacji na podstawie 

wysłuchanej wypowiedzi (WB)
• pisze streszczenie wysłuchanej odpowiedzi na podane pytanie (WB)

Uczeń:
• wskazuje lepszą swoim 

zdaniem odpowiedź na 
podane pytanie spośród 
wysłuchanych w nagraniu 
na podstawie podanej 
wskazówki

Progress Test 
10A&10B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
Unit 10 Test
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Lekcja 90 (10G)
Środki językowe
Słownictwo związane ze sportem
Czasy teraźniejsze i przeszłe
Wyrażenia przysłówkowe
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, przedmiotów i 
zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, przedstawianie zalet i wad 
różnych rozwiązań i poglądów
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu
Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi, czynności, przedmiotów i 
zjawisk, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
nieformalnego stylu wypowiedzi, relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości, opisywanie wydarzeń życia codziennego i 
komentowanie ich, przedstawianie faktów z przeszłości
Czytanie znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli poszczególnych części tekstu
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny
I 1.5 1.10; II 3.2 3.3; III 4.1 4.4 4.5 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.12 5.13; 9 
10 12 13
Poziom rozszerzony: V 8.3

Uczeń:
• opisuje ilustrację przedstawiającą mecz koszykówki i odpowiada na 

pytanie z nią związane
• dzieli przeczytany tekst na akapity 
• sprawdza poprawność swojego podziału z podanym planem
• dopasowuje podane rzeczowniki do siebie, tworząc rzeczowniki złożone i 

tworzy z nimi zdania
• wyszukuje podane wyrażenia w przeczytanym tekście
• przekształca zdania używając podanych wyrażeń
• rozmawia na temat wad i zalet oglądania wydarzeń sportowych w telewizji 

i na żywo
• podejmuje decyzję na temat wyboru wydarzenia sportowego do pracy 

pisemnej na podstawie wskazówki
• pisze plan opisu wydarzenia sportowego według podanej struktury
• tworzy wstępną część opisu wydarzenia sportowego na podstawie 

podanych wyrażeń

• odpowiada na pytania dotyczące sportu, który zamierza opisywać 

• wyszukuje zdania rozpoczynające się od wyrażeń przysłówkowych w 
przeczytanym opisie

• przekształca zdania za pomocą wyrażeń przysłówkowych, zachowując ich 
pierwotne znaczenie

• tworzy pisemny opis dowolnego wydarzenia sportowego, zapamiętanego 
z powodu wspaniałej atmosfery na podstawie własnego planu i sprawdza 
jego poprawność według podanych wskazówek

• dopasowuje podane nagłówki do właściwych fragmentów przeczytanego 
opisu (WB)

• wyszukuje odpowiedniki podanych wyrażeń w tekście (WB)
• dopasowuje wybrane spośród podanych opcji nagłówki do właściwych 

miejsc w tabeli z planem opisu (WB)
• uzupełni luki w planie opisu wydarzenia rodzinnego własnymi notatkami 

(WB)

• tworzy pisemny opis pamiętnego wydarzenia rodzinnego lub spotkania z 
przyjaciółmi, w którym miała miejsce jakaś gra sportowa na podstawie 
własnego planu i sprawdza jego poprawność według podanych 
wskazówek (WB)

Uczeń:
• analizuje przeczytany opis 

wydarzenia sportowego pod 
kątem podanych 
wskazówek i ocenia stopień 
ich wykonania

• poprawia błędy w zdaniach 
(WB)

Progress Test 
10A&10B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
Unit 10 Test

Lekcja 91
Środki językowe
Przymiotniki opisujące osobowość
Słownictwo związane ze sportem
Konstrukcje should/might/could have
Trzeci tryb warunkowy
Mieszany tryb warunkowy

Uczeń:

• dopasowuje podane przymiotniki do właściwych spośród podanych 
przymiotników

• uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami modalnymi zgodnie z 
kontekstem

• uzupełnia luki w transformacjach podanych zdań 
• uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem

Uczeń:
• tworzy pracę pisemną na 

jeden z podanych tematów, 
opis Dnia Sportu, recenzję 
czasopisma naukowego, 
opowiadanie o kimś, kto 
zmuszony jest zrobić coś, 
czego nigdy nie robił (WB)

Progress Test 
10A&10B
Cumulative Test Unit 
6-10
Short Test
Unit 10 Test
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Konstrukcje I (really) wish + zdanie w past perfect, I’d (much) 
rather + zdanie w past perfect
Czasy przeszłe i teraźniejsze
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów i czynności, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, opowiadanie o 
wydarzeniach z życia codziennego i komentowanie ich, 
przedstawianie zalet iw wad różnych rozwiązań i poglądów
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, udzielanie rad
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście
Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście
Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi, 
opisywanie wydarzeń życia codziennego i komentowanie ich, 
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współpracowanie w grupie
I 1.1 1.10 1.13; II 2.2 2.3 3.2 3.3; III 4.1 4.2 4.5 4.7 5.1 5.2 5.4 5.12 
5.13; IV 6.2 6.3 6.4 6.5 6.10; 9 10 12 13
Poziom rozszerzony: III V 8.3

• zakreśla właściwe spośród podanych opcji przyimki i uzupełnia nazwę 
miejsc uprawiania sportów

• dopasowuje podane fragmenty zdań do siebie
• uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem
• dopasowuje podane wyrazy do siebie, tworząc nazwy słynnych wydarzeń 

sportowych i dopasowuje właściwe z nich do ilustracji
• wybiera jedno z podanych wydarzeń sportowych, na które chciałby pójść i 

uzasadnia swój wybór
• dopasowuje nagłówki do właściwych fragmentów przeczytanego tekstu
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu
• odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego tekstu
• dopasowuje zdania do właściwych fragmentów wysłuchanego tekstu
• tworzy pisemny opis wydarzeń usłyszanych w nagraniu z punktu widzenia 

wskazanego uczestnika
• wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie 

przeczytanego tekstu
• opisuje ilustracje i odpowiada na pytania z nią związane
• wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu 

(WB)
• uzupełnia luki w tekście właściwymi wyrazami utworzonymi na podstawie 

podanych wyrazów (WB)
• odgrywa dialog, w którym udziela rady w związku z karierą sportową 

według podanych wskazówek (WB)
• wybiera jeden z pokazanych na ilustracjach plakatów do wysłania na 

konkurs z okazji Dnia Praw Zwierząt i uzasadnia swój wybór (WB)

Lekcja 92
Progress Test Unit 10.
Cumulative Test Units 6-10.
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