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JĘZYK ANGIELSKI  
Wymagania edukacyjne  

Uczeń ma obowiązek: 
 
a. odrabiać zadanie domowe (brak zadania domowego jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji 
b. na lekcji mieć warsztat do pracy, określony przez nauczyciela na początku roku szkolnego, tzn. zeszyt przedmiotowy, podręcznik, ćwiczenia  
c. jeżeli uczeń nie korzysta z podręcznika nowego, ma obowiązek usunąć wszelkie notatki naniesione przez poprzedniego użytkownika (wymazać/usunąć 

korektorem), pozostawienie notatek poprzednika jest równoznaczne z brakiem warsztatu pracy 
d. pracować na lekcji 

 
 Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy pisemnej. Termin poprawy ustalany jest wspólnie z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od 

oddania ocenionej pracy. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na pisanie poprawy pracy w ustalonym terminie, nie przysługuje mu prawo ponownego umówienia się 
na poprawę . 

 W przypadku nieobecności na pisemnej pracy kontrolnej (klasówce, sprawdzianie lub teście) uczeń ma obowiązek być przygotowanym z materiału objętego  
pisemną  pracą kontrolną  po  przybyciu do szkoły. 

 Za korzystanie z niedozwolonych pomocy podczas pisemnej pracy kontrolnej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Nie przysługuje mu wówczas prawo 
do poprawy oceny niedostatecznej 
 

e. pisać każdą pracę kontrolną 
 
1) W przypadku absencji uczeń ma obowiązek nie później niż tydzień od daty jej przeprowadzenia ( lub od daty powrotu ucznia do szkoły w przypadku dłuższej 
nieobecności ) ustalić z nauczycielem ponowny termin pisania pracy.  
2) Uczniowie, którzy nie dopełnią tego obowiązku otrzymują w zależności od systemu oceniania: ocenę niedostateczną lub zero punktów, 
 
Suma punktów uzyskanych przez ucznia jest przeliczana na stopień szkolny według następujących kryteriów:  
* mniej niż 40% możliwych do uzyskania punktów - ocena: nd  
* od 40% do mniej niż 50% - ocena: dop  
* od 50% do mniej niż 65% - ocena: dst  
* od 65% do mniej niż 70% - ocena: + dst  
* od 70% do mniej niż 85% - ocena: db  
* od 85% do mniej niż 90% - ocena: + db  
* od 90% do mniej niż 100% - ocena: bd  
* 100% - ocena: cel 
 



6) W systemie ocenowym w przypadku poprawy oceny niedostatecznej do średniej ważonej liczona jest ocena z poprawy ustalona według zasady:  
 
Ocena uzyskana w wyniku 
poprawy  

Minimalna ocena liczona do 
średniej  

2  2  
3  +2 (2,5)  
+3  3  
4  3  
+4  +3 (3,5)  
5  +3 (3,5)  
6  4  
 
Jeżeli uczeń w wyniku ponownego pisania pracy otrzymał ocenę niedostateczną do średniej ważonej liczona jest tylko ta ocena. 
 
 
 
 
 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności koniecznych do zrozumienia materiału z podstawy programowej, umożliwiającej 

świadome korzystanie z lekcji i wykonywanie prostych zadań. Nie udziela odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet przy jego pomocy. Z prac 

pisemnych uzyskuje oceny niedostateczne. Uczeń nie jest w stanie sprostać wymaganiom koniecznym. 

 
Ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który udziela odpowiedzi i rozwiązuje zadania o niewielki stopniu trudności (korzystając z pomocy nauczyciela). 

Umiejętności i wiadomości ucznia obejmują zakres wymagań koniecznych. 

 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który zna i rozumie podstawowe wiadomości, rozumie angielski tekst, potrafi udzielić odpowiedzi na postawione pytanie 

(przy sporadycznej pomocy nauczyciela). Zagadnienia te nie wykraczają poza poziom wymagań podstawowych. 

 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który prawidłowo wykorzystuje poznane wiadomości w odpowiedziach ustnych i pisemnych. Potrafi samodzielnie operować 

językiem angielskim, wykazuje się prawidłowym użyciem języka angielskiego w prezentowaniu zagadnień z życia codziennego. Uczeń spełnia wymagania poziomu 

rozszerzonego. 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania poziomu dopełniającego. Prawidłowo interpretuje poznane zagadnienia leksykalne i gramatyczne, 

potrafi samodzielnie udzielać odpowiedzi na postawione pytania. Opanowaną wiedzę umiejętnie stosuje w nowych sytuacjach. Sprawnie posługuje się językiem 

angielskim podczas odpowiedzi ustnych i w pracach pisemnych. Używanie języka angielskiego nie sprawia mu trudności. 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się opanowaniem wymagań na poziomie wykraczającym. Potrafi ciekawie, twórczo i obszernie prezentować 

sytuacje życia codziennego w języku angielskim. Uczestniczy w dodatkowych konkursach, olimpiadach języka angielskiego. 

 

TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 
 
1. Na co najmniej 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.  
 

2.  
1. Uczeń lub jego w rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.  
2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.  
3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w punkcie 1.  
3. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków uczniowskich określonych ust. 7 § 38. W oparciu o tę 

analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.  
4. Nauczyciel może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, korzystając ze stosowanych przez siebie form, w 

obszarach uznanych przez nauczyciela za konieczne. Tak ustalona ocena nie może być niższa od proponowanej wcześniej.  
5. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.  

 
Rozkład materiału w roku 2016/2017  dla klas: 1 Eb/2 Insight Intermediade od 1 rozdziału, 2 Ia/1 Insight Upper-Intermediate od 5 rozdziału, 2Ia/2 Insight 
Intermediate od 5 rozdziału, 
3 Ia/1 Insight Intermediate od 1rozdziału, 3 Ed/1 Insight Intermediate od 1rozdziału, 4 Ic/2 i 4Ia/2 My Matura Success od 3 rozdziału 
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Insight Intermediate 
Rozkład materiału (3 godz./tyg.)  

 

 TEMAT 
LEKCJI 

MATERIAŁY 
DYDAKTYCZNE 

TEMATYKA 
SŁOWNICTWO 

GRAMATYKA FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE  
ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

 UNIT 1 

LE
K

C
JA

 1
 (1

A
) 

Znaczenie piękna w 
różnych kulturach – 
opisywanie wyglądu 
zewnętrznego. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 4-5 
TB: ss. 14-17 

NPP: Człowiek Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 
 

Opisywanie wyglądu 
zewnętrznego  

Mówienie: opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i 
komentowanie ich, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów 
i uczuć, opisywanie ludzi 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii, pytanie o opinii innych 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.1; II 3.3; III 4.1 4.2 4.5; IV 6.8; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Wielokrotny wybór 

Dodatkowo 
Vocabulary Bank: s. 134 
Wordlist: s. 129 

Praca domowa 
WB: s. 4 

LE
K

C
JA

 2
 (1

B
) 

Czy wygląd ma 
wpływ na 
przetrwanie? – 
czasy teraźniejsze 
prosty i ciągły. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 6-7 
TB: ss.  

NPP: Świat 
przyrody 
Człowiek 

Czas present simple 
Czas present continuous 

Opisywanie wyglądu 
zwierząt w kontekście 
ich przystosowania 
do środowiska 
Opisywanie wyglądu 
zewnętrznego ludzi 

Mówienie: opisywanie ludzi i zwierząt 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Przetwarzanie informacji: przekazywanie informacji w języku 
obcym zawartych w tekstach obcojęzycznych 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy 
nad językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.1 1.13; II 2.3 3.3; III 4.1; V 8.1; 9 10 12 13 

Dodatkowo 
Reference and practice 
1.1: s. 104 
Wordlist: s. 129 

Praca domowa 
WB: s. 5 

LE
K

C
JA

 3
 (1

C
) 

Jak ważne jest 
pierwsze wrażenie i 
co na nie wpływa? 

Praca na lekcji 
SB: ss. 8-9 
TB: ss. 19-21 

NPP: Człowiek Czasowniki modalne Wypowiadanie się na 
temat tego, co jest 
ważne w przypadku 
robienia pierwszego 
wrażenia 
Spekulowanie na 
temat osobowości 
ludzi na podstawie 
pierwszego wrażenia 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Reagowanie ustne: aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, 
proponowanie, odrzucanie i przyjmowanie propozycji i sugestii, 
wyrażanie swoich opinii ni preferencji, pytanie o opinie i preferencje 
innych 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 129 

Praca domowa 
WB: s. 6 
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I 1.1; II 2.1 2.3; IV 6.6 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 

LE
K

C
JA

 4
 (1

D
) 

Opisywanie mody i 
stylu w oparciu o 
przeczytany tekst pt. 
„Fashion never 
forgotten”. 
 

Praca na lekcji 
SB: ss.10-11 
TB: ss. 22-24 

NPP: Elementy 
wiedzy o krajach 
anglojęzycznych 
Człowiek 

Konstrukcje 
czasownikowe: 
czasownik+bezokolicznik, 
czasownik+bezokolicznik 
+ to, czasownik+-ing, 
czasownik+bezokolicznik/-
ing  

Opisywanie stylu 
ubierania się różnych 
osób 

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji. 
wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje 
innych 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii 
komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.15; II 3.3 3.6; III 4.1 4.5; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 129 
Reference and practice 
1.2: s. 105 
Vocabulary bank: s. 134 

Praca domowa 
WB: s. 7 

LE
K

C
JA

 5
 (1

E)
 

Piszemy list 
nieformalny do 
uczniów w innym 
kraju. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 12-13 
TB: ss. 24-25 

NPP: Szkoła 
Człowiek 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 

Czas present simple 
Czas present 
continuous 

Opisywanie swoich 
doświadczeń 
dotyczących szkół 
partnerskich i 
korespondencji 
mailowej z uczniami z 
innych krajów 
Pisanie listu e-mail w 
odpowiedzi na 
przeczytane 
ogłoszenie, opisując 
życie w swoim kraju, 
szkołę i znajomych 
oraz listu w 
odpowiedzi na 
przeczytane 
ogłoszenie 
skierowane do osób 
chcących 
skontaktować się z 
fanami swojego 
ulubionego zespołu 
muzycznego 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opisywanie swoich doświadczeń 
Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie określonych 
informacji w tekście 
Pisanie: opisywanie ludzi, czynności, stosowanie zasady 
konstruowania tekstów, stosowanie nieformalnego stylu wypowiedzi 
Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich 
(przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój 
temat), przekazywanie informacji i wyjaśnień 
Inne: dokonywanie samooceny, współdziałanie w grupie, stosowanie 
strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.3 1.5; II 3.3 3.5; III 5.1 5.12 5.13; IV 7.1 7.2; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna List nieformalny 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 129 

Praca domowa 
WB: s. 10 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 129 

LE
K

C
JA

 6
 

(V
oc

ab
ul

ar Korzystanie ze 
słownika i 
opisywanie pięknych 
przedmiotów i ludzi. 
 

Praca na lekcji 
SB: s. 14 
TB: s. 26 

NPP: Człowiek Czy teraźniejsze Opisywanie pięknych 
ludzi i przedmiotów 
Korzystanie ze 
słowników 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opisywanie ludzi i przedmiotów 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, Dodatkowo 
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Wordlist: s. 129 
Słowniki 

wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1; II 3.3; III 4.1 4.5; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór Praca domowa 

WB: ss. 8-9  

VL
EK

C
JA

 7
 (R

ev
ie

w
) 

Review 1 – 
ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 1. 

Praca na lekcji 
SB: s. 15 
TB: s. 26 

NPP: Człowiek Czas present simple 
Czas present continuous 
Konstrukcje czasownikowe: 
czasownik+bezokolicznik, 
czasownik+bezokolicznik + to, czasownik+-ing, 
czasownik+bezokolicznik/-ing 

Inne: dokonywanie samooceny, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 129 
Pronunciation bank: s. 124 

Praca domowa 
WB: s. 11 

LE
K

C
JA

 8
 Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału1. 

 UNIT 2 

LE
K

C
JA

 9
 (2

A
) 

Jak można pomóc 
innym podróżując? – 
pojęcie 
„odpoiwedzialnej 
turystyki”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 16-17 
TB: ss. 27-29 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 
Świat przyrody 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Wypowiadanie się na 
temat różnych 
sposobów spędzania 
wakacji 
Rozmawianie na 
temat 
„odpowiedzialnej 
turystyki” 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opisywanie miejsc, ludzi, czynności, opisywanie swoich doświadczeń, 
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości 
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu wypowiedzi, znajdowanie 
określonych informacji w tekście, rozpoznawanie związków pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii, pytanie o opinie innych, aktywne 
uczestniczenie w rozmowie i dyskusji 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.8 1.13; II 3.1 3.3 3.6; III 4.1 4.4 4.5 4.9; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 

Dodatkowo 
Vocabulary Bank: s. 135 
Wordlist: ss. 129-130 

Praca domowa 
WB: s. 12 

LE
K

C
JA

 1
0 

(2
B

) 

Pamiętna podróż – 
czasy przeszłe w 
relacjonowaniu 
wydarzeń. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 18-19 
TB: ss. 29-31 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 

Czas past simple 
Czas past continuous 
Czas past perfect 
 

Opisywanie pamiętnej 
podróży 
Pisanie opowiadania 
o jednej z 
ekstremalnych 
wypraw 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w tekstach obcojęzycznych, streszczanie usłyszanego tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opisywanie miejsc, ludzi, czynności, opisywanie swoich doświadczeń, 

Dodatkowo 
Reference and practice 2.1: 
s. 106 
Wordlist: ss. 129-130 
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Praca domowa 
WB: s. 13 

relacjonowanie wydarzeń z przeszłości 
Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi, czynności, opisywanie swoich 
doświadczeń, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, stosowanie 
zasad konstruowania tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.8; II 2.3 3.3;III 4.1 4.4 4.5 4.9 5.1 5.4 5.9 5.12; IV 6.4; V 8.1; 9 10 12 
13 
Poziom rozszerzony: V 8.1 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Wielokrotny wybór 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Opowiadanie 

LE
K

C
JA

 1
1 

(2
C

) 

Negocjowanie i 
przekonywanie 
innych osób do 
swoich wyborów 
związanych z 
podróżami. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 20-21 
TB: ss. 31-34 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 

Pierwszy tryb 
warunkowy 
Czasy teraźniejsze 
 

Wypowiadanie się na 
temat różnych 
sposobów 
podróżowania, ich 
zalet i wad 
Proszenie o radę i 
udzielanie rad w 
zakresie informacji 
turystycznej 
Prowadzenie prostych 
negocjacji na temat 
wyboru wycieczki 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów 
Słuchanie: określanie kontekstu wypowiedzi, określanie intencji 
nadawcy/autora tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście, 
określanie głównej myśli tekstu 
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o 
opinie i preferencje innych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, proszenie o radę i udzielanie rad, prowadzenie prostych 
negocjacji w typowych sytuacjach życia codziennego, proponowanie, 
przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.8; II 2.1 2.3 2.4 2.5; III 4.5 4.7; IV 6.4 6.5 6.6 6.8; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli, Rozmowa 
na podstawie materiału stymulującego 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 129-130 

Praca domowa 
WB: s.14 

LE
K

C
JA

 1
2 

(2
D

) 

Opisywanie 
przeszłych zdarzeń z 
zastosowaniem 
czasu past simple, 
used to i would. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 22-23 
TB: ss. 34-36 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 
Człowiek 
Elementy wiedzy o 
krajach 
anglojęzycznych 

Konstrukcje 
czasowniki + przyimek 
Czas past simple 
Used to, would 

Opisywanie życia w 
mieście w przeszłości 
Opisywanie swojej 
przeszłości 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: opisywanie miejsc, czynności 
Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.8 1.15; II 3.3; III 4.1 5.4; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Prawda/Fałsz 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 129-130 
Reference and practice 2.2: 
s. 107 
Vocabulary bank: s. 135  

Praca domowa 
WB: s. 15 

LE
K

C
JA Piszemy 

opowiadanie o 
Praca na lekcji 
SB: ss. 24-25 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 

Czasy przeszłe Pisanie opowiadanie 
o niezwykłej podróży 

Mówienie: opisywanie miejsc, czynności, ludzi 
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
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podróżach. TB: ss. 36-37  Pisanie opowiadania 
o krępującej historii 

znajdowanie określonych informacji w tekście 
Pisanie: opisywanie miejsc, czynności, ludzi, relacjonowanie wydarzeń 
z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń, stosowanie zasad 
konstruowania tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny 
I 1.8; II 3.2 3.3; III 4.1 5.1 5.4 5.9 5.12; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN USTNY: Opis ilustracji i odpowiedź na pytania 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Opowiadanie 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 129-130 

Praca domowa 
WB: s. 18 

LE
K

C
JA

 1
4 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

In
si

gh
t)

Korzystanie ze 
słownika pod kątem 
rzeczowników 
złożonych.  

Praca na lekcji 
SB: s. 26 
TB: s. 37 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 

Rzeczowniki złożone Korzystanie ze 
słownika 

Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem  
I 1.8; II 3.3 3.6; 9 10 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 129-130 
Słowniki 

Praca domowa 
WB: ss. 16-17 

VL
EK

C
JA

 1
5 

(R
ev

ie
w

) 

Review 2 – 
ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 2. 

Praca na lekcji 
SB: s. 27 
TB: s. 37 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 

Konstrukcje czasowniki + przyimek 
Czas past simple 
Used to, would 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.8; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 129-130 
Pronunciation bank 2: s. 
124 

Praca domowa 
WB: s. 19 

LE
K

C
JA

 1
6 

Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 2. 
 
 
 
 

 

LE
K

C
J

A
17

Cumulative Review – 
powtórzenie i 
utrwalenie 

Praca na lekcji 
SB: ss. 28-29 
TB: s. 38 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 
Człowiek 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Tworzenie profilu na 
stronie internetowej, 
dotyczącego wymiany 

Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 
Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu 
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wiadomości z 
rozdziałów 1-2. 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 129-130 

Dom domów w trakcie 
podróży 

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie pewności, 
przypuszczenia lub wątpliwości 
Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi, wyrażanie opinii i poglądów, 
stosowanie zasad konstruowania tekstów 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.2 1.8; II 2.2 3.6; III 4.1 4.10 5.1 5.5 5.12; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk sterowanych 

Le
kc

ja
 

18

Progress Test Unit 2. 

 UNIT 3 

LE
K

C
JA

 1
9 

(3
A

) 

Co robić, żeby być 
szczęśliwym? – 
użyteczne 
wskazówki. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 30-31 
TB: ss. 39-41 

NPP: Człowiek 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 

Czasy teraźniejsze Wypowiadanie się na 
temat czynników 
wpływających na to, 
że czujemy się 
szczęśliwi 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, określanie głównej myśli 
poszczególnych części tekstu, znajdowanie określonych informacji w 
tekście 
Mówienie: wyrażanie swoich opinii i poglądów 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1; II 3.1 3.2 3.3; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie, Wielokrotny wybór 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 130-131 

Praca domowa 
WB: s. 4 

LE
K

C
JA

 2
0 

(3
B

) 

Czy istnieje związek 
pomiędzy 
aktywnością fizyczną 
a lepszymi wynikami 
w szkole? – czasy 
past simple i present 
perfect.  

Praca na lekcji 
SB: ss. 32-33 
TB: ss. 41-43 

NPP: Szkoła 
Zdrowie 
Sport 

Czas past simple 
Czas present perfect 
 

Wypowiadanie się na 
temat zdrowego stylu 
życia 
Pisanie listu do 
znajomych z opisem 
swoich ostatnich 
doświadczeń 
związanych z 
prowadzeniem 
zdrowego stylu życia 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 
Pisanie: opisywanie swoich doświadczeń, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi 
(nieformalny) 
Reagowanie pisemne: wyrażanie swoich opinii i preferencji 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.3 1.10 1.11; II 2.3; III 5.9 5.12 5.13; IV 7.6; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna List prywatny 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 130-131 
Reference and practice 3.1: 
s. 108 

Praca domowa 
WB: s. 21 

LE
K

C
JA

Przekazywanie 
dobrych i złych 

Praca na lekcji 
SB: ss. 34-35 

NPP: Sport 
Życie rodzinne i 

Czasy teraźniejsze Wypowiadanie się na 
temat sportów 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
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wiadomości i 
reagowanie na nie. 

TB: ss. 43-46 towarzyskie zespołowych i 
indywidualnych 
Dyskutowanie na 
temat wyboru różnych 
dyscyplin sportowych  
Przekazywanie 
wiadomości i 
reagowanie na 
wiadomości 

preferencje innych, aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, 
wyrażanie emocji, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy 
Mówienie: wyrażanie swoich opinii i poglądów, przedstawianie wad i 
zalet różnych rozwiązań i poglądów, opisywanie swoich doświadczeń 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.5 1.10; II 2.3; III 4.5 4.7 4.9; IV 6.2 6.4 6.8 6.9; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 130-131 

Praca domowa 
WB: s. 22 

LE
K

C
JA

 2
2 

(3
D

) 

Zdrowy i niezdrowy 
tryb życia w 
kontekście tekstu pt. 
„Fat America” – 
porównanie czasów 
present perfect 
simple i continuous. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 36-37 
TB: ss. 46-48 

NPP: Elementy 
wiedzy o krajach 
anglojęzycznych 
Zdrowie 
Człowiek 

Przysłówki  
Czas present perfect 
simple 
Czas present perfect 
continuous 

Wypowiadanie się na 
temat swojego stylu 
życia w kontekście 
niezdrowego stylu 
życia młodych 
Amerykanów 
Opisywanie swoich 
zainteresowań i 
osiągnięć 

Pisanie: opisywanie swoich doświadczeń 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
kontekstu wypowiedzi 
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 1.11 1.15; II 3.3 3.5; III 5.9; IV 6.4; 9 10 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 130-131 
Reference and practice 3.2: 
s. 109 
Vocabulary bank: s. 136 

Praca domowa 
WB: s. 23 

LE
K

C
JA

 2
3 

(3
E)

 

Piszemy prywatny, 
tradycyjny list. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 38-39 
TB: ss. 48-49 

NPP: Życie rodzinne 
i towarzyskie 

Przysłówki 
Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Wypowiadanie się na 
temat pisania 
zwykłych listów, listów 
e-mail i smsów 
Pisanie listów 
prywatnych 

Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi i przedmiotów, opisywanie wydarzeń 
życia codziennego i komentowanie ich, opisywanie swoich 
doświadczeń, stosowanie zasady konstruowania tekstów, stosowanie 
nieformalnego stylu wypowiedzi 
Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny 
I 1.5; II 3.3; III 4.9 5.1 5.2 5.9 5.12 5.13; IV 7.1 7.2; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna List prywatny 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 130-131 

Praca domowa 
WB: s. 26 

LE
K

C
JA

 2
4 

(V
oc

ab
ul

ar Korzystanie ze 
słownika- rodziny 
wyrazów. Czy 
hipochondria to 
choroba? 

Praca na lekcji 
SB: s. 40 
TB: s. 49 

NPP: Zdrowie Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Korzystanie ze 
słownika 
 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, określanie głównej myśli 
poszczególnych części tekstu, znajdowanie określonych informacji w 
tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, Dodatkowo 
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Wordlist: ss. 130-131 
Słowniki 

wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.11; II 3.1 3.2 3.3; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie, Prawda/Fałsz Praca domowa 

WB: ss. 24-25 

VL
EK

C
JA

 2
5 

(R
ev

ie
w

) Review 3 – 
ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 3. 

Praca na lekcji 
SB: s. 41 
TB: s. 50 

NPP: Sport 
Zdrowie  
Człowiek 

Rzeczowniki złożone 
Przysłówki 
Czas past simple 
Czas present perfect 
Czas present perfect continuous 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny 
I 1.1 1.10 1.11; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Układanie fragmentów zdań z podanych elementów 
leksykalnych 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 130-131 
Pronunciation bank: s. 125 

Praca domowa 
WB: s. 27 

LE
K

C
JA

 
26

Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 3. 
 
 
 

 UNIT 4 

LE
K

C
JA

 2
7 

(4
A

) 

Zagrożenia dla 
środowiska w 
kontekście tekstu pt. 
„Island story”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 42-43 
TB: ss. 51-52 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 
Świat przyrody 

Czas present simple 
Czas present 
continuous 
Czas present perfect 
Pierwszy tryb 
warunkowy 

Wypowiadanie się na 
temat 
ogólnoświatowych 
kwestii związanych ze 
środowiskiem  

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: opisywanie miejsc, opisywanie swoich doświadczeń, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, aktywne 
uczestniczenie w rozmowie i dyskusji 
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii, pytanie o opinie innych 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.13; II 3.3; III 4.1 4.5 4.9; IV 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór 

Dodatkowo 
Vocabulary Bank: s. 137 
Wordlist: ss. 131-132 

Praca domowa 
WB: s. 28 

LE
K

C
JA

 2
8 

(4
B

) 

Organizowanie 
działań na rzecz 
środowiska – 
wyrażanie 
przyszłości za 
pomocą czasów 
present simple, 
continuous, 
czasowników will, 
may/might oraz be 
going to. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 44-45 
TB: ss. 53-54 

NPP: Świat przyrody 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czas present simple i 
present continuous: w 
odniesieniu do 
przyszłości 
Will 
Be going to 
Czasowniki modalne 
may/might 
 

Wypowiadanie się na 
temat różnych form 
działań na rzecz 
środowiska 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie 
innych, aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji 
Pisanie: wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości 
dotyczących zdarzeń z przyszłości 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 131-132 
Reference and practice 4.1: 
s. 110 

Praca domowa 
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WB: s. 29 posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.13 1.14; II 2.3 3.3; III 4.5 4.7 5.10; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Wielokrotny wybór 

LE
K

C
JA

 2
9 

(4
C

) 

Jak prowadzić 
kampanię? – 
wyrażanie opinii. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 46-47 
TB: ss. 54-57 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 
Szkoła 

Konstrukcja 
czasownik + przyimek 

Pytanie o opinie, 
wyrażanie swoich 
opinii i reagowanie na 
opinie innych w 
kontekście 
organizowania 
różnych protestów i 
kampanii 
Przygotowywanie 
kampanii popierającej 
wybrane działania 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, oddzielanie 
faktów od opinii 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.3 1.14; II 2.3 3.6; III 4.5; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: II 2.1 
MATURA EGZAMIN USTNY: Opis ilustracji i odpowiedź na pytania 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawdza/Fałsz 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 131-132 

Praca domowa 
WB: s. 30 

LE
K

C
JA

 3
0 

(4
D

) 

Czy warto pomagać? 
– działalność 
charytatywna – 
czasy future perfect, 
future continuous . 
 

Praca na lekcji 
SB: ss.48-49 
TB: ss. 57-59 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 
 

Czas future perfect 
Czas future 
continuous 

Wypowiadanie się na 
temat popularnych 
organizacji 
charytatywnych w 
Polsce i swoich 
doświadczeń 
związanych z 
uczestnictwem w 
organizowanych przez 
nie wydarzeniach 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opisywanie swoich doświadczeń, wyrażanie pewności, przypuszczenia, 
wątpliwości dotyczących zdarzeń z przyszłości 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.14; II 3.3 3.6; III 4.5 4.9 4.10; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 131-132 
Reference and practice 4.2: 
s. 111 
Vocabulary bank: s. 137  

Praca domowa 
WB: s. 31 

LE
K

C
JA

 3
1 

(4
E)

 

Pisanie rozprawki – 
wprowadzanie 
argumentów, 
wyrażanie opinii. 
 
 
 
 
 
 

Praca na lekcji 
SB: ss. 50-51 
TB: ss. 59-61 

NPP: Świat przyrody 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy przeszłe, 
teraźniejsze i przyszłe 

Wyrażanie opinii na 
temat organizacji 
charytatywnych 
Pisanie rozprawki 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu 
Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, opowiadanie o 
przedstawianie faktów z teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań 
i poglądów, stosowanie zasad konstruowania tekstu, stosowanie 
właściwego stylu wypowiedzi (formalny), przedstawianie w logicznym 
porządku argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 131-132 

Praca domowa 
WB: s. 34 
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kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, korzystanie 
ze źródeł informacji w języku obcym 
I 1.13 1.14; II 3.2 3.3 3.6; III 4.5 5.1 5.3 5.5 5.7 5.12 5.13; 9 10 11 12 13 
Poziom rozszerzony: III 5.2 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka 

LE
K

C
JA

 3
2 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

In
si

gh
t) Znaczenie 

przedrostków w 
słowotwórstwie, czyli 
jak korzystać ze 
słownika.  

Praca na lekcji 
SB: s. 52 
TB: s. 61 

NPP: Świat przyrody 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze i 
przyszłe 

Wyrażanie opinii na 
temat przeludnienia 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście, oddzielanie opinii od faktów 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, korzystanie ze źródeł informacji w 
języku obcym (słowniki) 
I 1.13 1.15; II 3.1 3.3; III 5.5; 9 12 13 
Poziom rozszerzony: II 3.1 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór, Dobieranie 
 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 131-132 
Słowniki 

Praca domowa 
WB: ss. 32-33 

VL
EK

C
JA

 3
3 

(R
ev

ie
w

) Review 4 – 
ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 4. 

Praca na lekcji 
SB: s. 53 
TB: s. 61 

NPP: Świat przyrody 
Państwo i 
społeczeństwo  

Czas present simple i present continuous: w 
odniesieniu do przyszłości 
Czas present perfect 
Will 
Be going to 
Czasowniki modalne may/might 
Czas future perfect 
Czas future continuous 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.13 1.14; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk sterowanych 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 131-132 

Praca domowa 
WB: s. 35 

LE
K

C
JA

 3
4 Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 4. 

 
 

 

LE
K

C
JA

 3
5 Cumulative Review – 

powtórzenie i 
utrwalenie 
wiadomości z 
rozdziałów 1-4. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 54-55 
TB: s. 62 

NPP: Świat przyrody 
Państwo i 
społeczeństwo 
Życie rodzinne i 

Czasy teraźniejsze, 
przeszłe i przyszłe 
 

Przekazywanie 
wiadomości i 
reagowanie na nie 
Pisanie rozprawki 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, przedstawianie 
zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów 
Reagowanie ustne: prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach 
życia codziennego, proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie 
propozycji i sugestii, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, 



Insight Intermediate: rozkład materiału Oxford University Press Strona 11 
 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 130-132 

towarzyskie stosowanie zwrotów grzecznościowych, uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, 
wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście, oddzielanie opinii od 
faktów, określanie kontekstu wypowiedzi 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów, stosowanie 
zasad konstruowania tekstu, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi 
(formalny), przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i 
przeciw danej tezie lub rozwiązaniu  
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.3 1.10 1.13 1.14; II 2.3 3.2 3.3 3.5; III 4.5 4.7 5.5 5.7 5.12 5.13; IV 
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: II 3.1; III 5.2; IV 6.2 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór, Dobieranie 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk sterowanych 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka 

Le
kc

ja
 

36

Progress Test Unit 4. 

 UNIT 5 

LE
K

C
JA

 3
7 

(5
A

) 

Jakie są przyczyny 
zwiększającej się 
przestępczości 
wśród nieletnich? – 
słownictwo związane 
z przestępczością. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 56-57 
TB: ss. 63-65 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Wypowiadanie się na 
temat przestępczości 
wśród młodocianych, 
przyczyn i skutków 
tego zjawiska 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Reagowanie ustne: aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, 
wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.14; II 3.3 3.6; III 4.5; IV 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 132 
Vocabulary Bank: s. 138 

Praca domowa 
WB: s. 36 
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LE
K

C
JA

 3
8 

(5
B

) 
Czy wolno kłamać? 
– pierwszy i drugi 
tryb warunkowy. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 58-59 
TB: ss. 65-67 

NPP: Człowiek 
Państwo i 
społeczeństwo 

Pierwszy i drugi tryb 
warunkowy 

Wypowiadanie się na 
temat kłamania 
Spekulowanie na 
temat ewentualnego 
zachowania w 
dwuznacznych 
sytuacjach 

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych, 
uzyskiwanie i udzielanie informacji i wyjaśnień, wysuwanie i rozważanie 
hipotez 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, oddzielanie 
faktów od opinii 
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w tekstach obcojęzycznych 
Mówienie: wyrażanie swoich opinii i poglądów, wyrażanie pewności, 
przypuszczenia i wątpliwości dotyczących różnych zdarzeń 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
 I 1.1 1.14; 2.3; III 4.5 4.10; IV 6.4 6.8; V 8.1; 9 10 12 13  
Poziom rozszerzony: II 2.1; IV 6.5 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 132 
Reference and practice 5.1: 
s. 112 

Praca domowa 
WB: s. 37 

LE
K

C
JA

 3
9 

(5
C

) 

Czy warto 
przepraszać? – 
odgrywamy scenki. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 60-61 
TB: ss. 67-69 

NPP: Człowiek Czasowniki złożone 
(phrasal verbs) 

Przepraszanie, 
przyjmowanie i 
odrzucanie przeprosin 

Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, wyrażanie emocji, 
przepraszanie i przyjmowanie przeprosin 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
kontekstu wypowiedzi 
Mówienie: wyrażanie swoich opinii i poglądów, stosowanie formalnego 
lub nieformalnego stylu wypowiedzi w zależności od sytuacji 
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; 2.3 2.5; III 4.5 4.12; IV 6.9 6.12; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny 
wybór 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 132 

Praca domowa 
WB: s. 38 

LE
K

C
JA

 4
0 

(5
D

) 

Jakie prawa mają 
młodzi ludzie? – 
zastosowanie 
czasowników 
modalnych.  

Praca na lekcji 
SB: ss. 62-63 
TB: ss. 70-71 

NPP: Człowiek 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czasowniki modalne 
dla wyrażenia 
obowiązku, zakazu i 
pozwolenia/uprawnień 
Konstrukcje 
czasownik + przyimek 
 

Omawianie praw 
młodych ludzi w 
Polsce i w Wielkiej 
Brytanii 
Wyrażanie zakazów, 
nakazów i uprawnień 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście  
Mówienie: wyrażanie 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 3.3; III 4.5; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-

Dodatkowo 
Wordlist: s. 132 
Reference and practice 5.2: 
s. 113 
Vocabulary bank: s. 163 

Praca domowa 
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WB: s. 39 gramatycznych Wielokrotny wybór 
LE

K
C

JA
 4

1 
(5

E)
 

Piszemy list formalny 
do gazety, wyrażając 
swoją opinię. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 64-65 
TB: ss. 71-73 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

Drugi tryb warunkowy 
Should, ought to 
 

Pisanie listu do gazety 
z opinią na opisany 
temat 
Sugerowanie 
rozwiązań 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Reagowanie ustne: proponowanie 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie formalnego stylu 
wypowiedzi 
Reagowanie pisemne: proponowanie, ustosunkowywanie się do opinii 
innych osób, spekulowanie na temat konsekwencji zdarzeń 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.14; II 3.3 3.6; III 4.5 5.5 5.12 5.13; IV 6.6 7.6; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 7.2 7.5MATURA EGZAMIN PISEMNY: 
Wypowiedź pisemna List formalny 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 132 
Reference and practice 5.3: 
s. 113 

Praca domowa 
WB: s. 42 

LE
K

C
JA

 4
2 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

In
si

gh
t)

Czasowniki złożone 
w słownikach – jak je 
znaleźć? 
 

Praca na lekcji 
SB: s. 66 
TB: ss. 73 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

Czasowniki złożone 
(phrasal verbs) 

Sugerowanie 
rozwiązań 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.14; II 3.3 3.6; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie, Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Układanie zdań 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 132 
Słowniki 

Praca domowa 
WB: ss. 40-41 

VL
EK

C
JA

 4
3 

(R
ev

ie
w

) Review 5 – 
ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 5. 

Praca na lekcji 
SB: s. 67 
TB: s. 73 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

Pierwszy tryb warunkowy 
Drugi tryb warunkowy 
Czasowniki złożone (phrasal verbs) 
 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny 
I 1.14; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 132 
Pronunciation bank: s. 126 

Praca domowa 
WB: s. 43 

LE
K

C
JA

 4
4 Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 5. 

 
 
 
 



Insight Intermediate: rozkład materiału Oxford University Press Strona 14 
 

 

 UNIT 6 

LE
K

C
JA

45
 (6

A
) 

Jak działa ukryta 
reklama? – 
wyrażanie opinii. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 68-69 
TB: ss. 74-75 

NPP: Zakupy i 
usługi 

Czasy teraźniejsze 
 

Wypowiadanie się na 
temat ukrytej reklamy 
Opisywanie ulubionej 
reklamy 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście  
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.7; II 2.3; III 4.5; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 132-133 
Vocabulary Bank: s. 139 

Praca domowa 
WB: s. 4 

LE
K

C
JA

 4
6 

(6
B

) 

Sprawiedliwy handel 
– zastosowanie 
strony biernej w 
opisywaniu 
pochodzenia 
różnych produktów. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 70-71 
TB: ss. 75-78 

NPP: Zakupy i 
usługi 
Państwo i 
społeczeństwo 

Strona bierna 
be going to 
will 

Wypowiadanie się na 
temat sprawiedliwego 
handlu 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich, 
opisywanie swoich doświadczeń, opisywanie ludzi, przedmiotów, 
miejsc i czynności 
Pisanie: opisywanie intencji i planów na przyszłość 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.7 1.14; II 2.3 3.3; III 4.1 4.2 4.5 4.9 5.8; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Wielokrotny wybór 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Układanie fragmentów zdań z podanych elementów 
leksykalnych 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 132-133 
Reference and practice 6.1: 
s. 114 

Praca domowa 
WB: s. 45 

LE
K

C
JA

 4
7 

(6
C

) 

Ile i jak wydają 
pieniędzy 
nastolatkowie? – 
opisywanie ilości i 
porównywanie 
sklepów. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 72-73 
TB: ss. 78-81 

NPP: Zakupy i 
usługi 

Czas present simple 
Czas present 
continuous 
 

Rozmawianie na 
temat wydawania 
pieniędzy przez 
nastolatków 
Porównywanie 
różnych sklepów i 
produktów 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli poszczególnych części tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich, 
opisywanie ludzi, miejsc, czynności, opisywanie zalet i wad różnych 
rozwiązań i poglądów 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.7; II 2.2 2.3; III 4.1 4.2 4.5 4.7 5.5 5.7; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN USTNY: Opisywanie ilustracji i odpowiedź na 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 132-133 

Praca domowa 
WB: s. 46 
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pytania, Rozmowa na podstawie materiału stymulującego 
LE

K
C

JA
 4

8 
(6

D
) 

Jaki jest związek 
pomiędzy tradycją a 
konsumpcjonizmem? 
– rozmowy na 
podstawie 
przeczytanego 
artykułu. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 74-75 
TB: ss. 81-82 

NPP: Życie rodzinne 
i towarzyskie 
Zakupy i usługi 
 

Konstrukcja have/get 
sth done 
 

Opisywanie świąt i 
przygotowań do nich 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich 
Pisanie: opisywanie czynności, opisywanie wydarzeń życia 
codziennego i komentowanie ich 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.5 1.7; II 3.1 3.3; III 4.2 4.5 5.1 5.2; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór, Prawda/Fałsz 
 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 132-133 
Reference and practice 6.2: 
s. 75 
Vocabulary bank: s. 139 

Praca domowa 
WB: s. 47 

LE
K

C
JA

 4
9 

(6
E)

 

Pisanie oficjalnego 
listu z reklamacją. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 76-77 
TB: ss. 83-84 

NPP: Zakupy i 
usługi 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 
 

Pisanie listu z 
reklamacją 
zakupionego towaru 

Czytanie: rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi, 
znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli 
poszczególnych części tekstu 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, prowadzenie negocjacji w trudnych sytuacjach życia 
codziennego, wyrażanie emocji, wyrażanie skargi 
Pisanie: opisywanie przedmiotów, przedstawianie faktów, stosowanie 
zasad konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi 
(formalny) 
Mówienie: opisywanie doświadczeń swoich i innych osób 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.7; II 3.2 3.3 3.7; III 4.9 5.1 5.3 5.12 5.13; IV 7.2 7.7 7.10; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 7.1 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna List oficjalny 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 132-133 

Praca domowa 
WB: s. 50 

LE
K

C
JA

 5
0 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

In
si

gh
t)

Korzystanie ze 
słownika – kolokacje. 

Praca na lekcji 
SB: s. 78 
TB: s. 84 

NPP: Zakupy i 
usługi 

Czasy teraźniejsze Korzystanie ze 
słownika 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii i poglądów  
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.7; II 3.2 3.3; III 4.5; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 132-133 
Słowniki 

Praca domowa 
WB: s. 48-49 
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VL
EK

C
JA

 5
1 

(R
ev

ie
w

) Review 6 – 
ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 6. 

Praca na lekcji 
SB: s. 79 

NPP: Zakupy i 
usługi 

Strona bierna 
Konstrukcja have/get something done 

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.7; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 132-133 
Pronunciation bank 6: s. 
126  

Praca domowa 
WB: s. 51 

LE
K

C
JA

 5
2 Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 6. 

 
 

 

LE
K

C
JA

 5
3 

Cumulative Review – 
powtórzenie i 
utrwalenie 
wiadomości z 
rozdziałów 1-6. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 80-81 
TB: s. 85 

NPP: Zakupy i 
usługi 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 
Strona bierna 
Konstrukcja have/get 
something done 
 

Porównywanie 
sklepów 
Pisanie listu 
formalnego do 
lokalnej gazety 
 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, oddzielanie 
faktów od opinii 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opisywanie miejsc, ludzi, czynności, przedstawianie zalet i wad różnych 
rozwiązań i poglądów 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu 
wypowiedzi (formalny) 
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.7 1.14; II 2.3 3.6; III 4.1 4.5 4.7 5.5 5.12 5.13; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: II 2.1 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny 
wybór 
MATURA EGZAMIN USTNY: Opis ilustracji, Rozmowa na podstawie 
materiału stymulującego 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna List oficjalny 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 129-133 

Praca domowa 
Przygotowanie się do 
sprawdzianu 

Le
kc

ja
 

54

Progress Test Unit 6. 
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 UNIT 7 
LE

K
C

JA
 5

5 
(7

A
) 

Zmysł smaku – skąd 
biorą się nasze 
upodobania 
żywieniowe? 

Praca na lekcji 
SB: ss. 82-83 
TB: ss. 86-88 

NPP: Człowiek 
Żywienie 

Czasy teraźniejsze Wypowiadanie się na 
temat ludzkich 
zmysłów w kontekście 
najważniejszych z 
nich 
Opisywanie swoich 
preferencji 
związanych z 
jedzeniem 

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów i czynności, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
kontekstu wypowiedzi, określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu 
Pisanie: opisywanie przedmiotów, czynności, wyrażanie swoich opinii i 
uczuć 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.1 1.6; II 3.2 3.3 3.5; III 4.1 4.5 5.1 5.5; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Wielokrotny wybór 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 133-134 
Vocabulary Bank: s. 140 

Praca domowa 
WB: s. 52 

LE
K

C
JA

 5
6 

(7
B

) 

Uratowani przez 
zwierzęta – 
zastosowanie mowy 
zależnej w 
relacjonowaniu 
wydarzeń i rozmów. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 84-85 
TB: ss. 88-90 

NPP: Człowiek 
Świat przyrody 

Mowa zależna 
(Reported speech) 

Relacjonowanie 
wydarzeń i rozmów 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 
Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.13; II 2.1 2.3 3.3; IV 6.4; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 133-134 
Reference and practice 7.1: 
s. 116 

Praca domowa 
WB: s. 53 

LE
K

C
JA

 5
7 

(7
C

) 

Wyrażanie 
niezadowolenia I 
proszenie innych o 
reakcję.  

Praca na lekcji 
SB: ss. 86-87 
TB: ss. 90-92 

NPP: Człowiek 
Zdrowie 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 

Czasy teraźniejsze, 
przyszłe i przeszłe 
 

Wyrażanie 
niezadowolenia i 
proszenie innych o 
zmianę zachowania 
lub zrobienie czegoś 

Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, prowadzenie prostych 
negocjacji w sytuacjach życia codziennego, wyrażanie emocji, 
wyrażanie próśb, wyrażanie skargi 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Słuchanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie określonych 
informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.5 1.11; II 2.3 2.5; III 4.5; IV 6.2 6.3 6.4 6.5 6.9 6.11 6.12; 9 10 12 
13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 133-134 

Praca domowa 
WB: s. 54 

LE
K

C
JA Co nas może 

spotkać w lesie? – 
Praca na lekcji 
SB: ss. 88-89 

NPP: Człowiek 
Świat przyrody 

Mowa zależna 
(Reported speech) 

Opisywanie doznań 
wzrokowych 9 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń, relacjonowanie wydarzeń 
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opisywanie doznań 
słuchowych i 
wzrokowych, 
relacjonowanie 
pytań i nakazów za 
pomocą mowy 
zależnej. 

TB: ss. 92-94 Podróżowanie i 
turystyka 

słuchowych 
relacjonowanie pytań i 
nakazów 

z przeszłości, opisywanie zjawisk 
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, wyrażanie emocji 
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w tekstach obcojęzycznych, 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 1.11 1.8 1.13; II 3.3; III 4.1 4.4 4.9; IV 6.2 6.3 6.9; V 8.1; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań, Układanie fragmentów zdań 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 133-134 
Reference and practice 7.2: 
s. 117 
Vocabulary bank: s. 140 

Praca domowa 
WB: s. 55 

LE
K

C
JA

 5
9 

(7
E)

 

Przeprowadzamy 
ankiety i opisujemy 
ich wyniki. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 90-91 
TB: ss. 95-96 

NPP: Zdrowie 
Szkoła 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 
Podróżowanie i 
turystyka 
Człowiek 

Czasy teraźniejsze Przeprowadzanie 
ankiety i omawianie jej 
wyników 
Pisanie raportu 
omawiającego wyniki 
przeprowadzonej 
ankiety 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje 
innych 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, 
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu 
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w materiałach wizualnych (diagram kołowy) 
Pisanie: przedstawianie faktów, opisywanie wydarzeń życia 
codziennego i komentowanie ich, stosowanie zasad konstruowania 
tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny 
I 1.1 1.3 1.5 1.8 1.11; II 3.2 3.3 3.6; III 5.2 5.3 5.12 5.13; II 6.4 6.8; V 
8.1; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Raport 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 133-134 

Praca domowa 
WB: s. 58 

LE
K

C
JA

 6
0 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

In
si

gh
t)

Homofony i 
homonimy w 
słownikach. 
Opisujemy ulubione 
miejsce. 

Praca na lekcji 
SB: s. 92 
TB: s. 96 

NPP: Człowiek 
Podróżowanie i 
turystyka 
 

Mowa zależna 
(Reported speech) 

Korzystanie ze 
słownika 
Opisywanie swoje 
ulubionego miejsca w 
mieście 

Pisanie: opisywanie miejsc, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, 
stosowanie zasad konstruowania tekstu 
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.8; II 3.2 3.3; III 5.1 5.4 5.12; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Opis 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 133-134 
Słowniki 

Praca domowa 
WB: ss. 56-57 
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VL
EK

C
JA

 6
1 

(R
ev

ie
w

) 
Review 7 – 
ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 7. 

Praca na lekcji 
SB: s. 93 
TB: s. 96 

NPP: Człowiek 
Żywienie 

Przymiotniki i przysłówki 
Rzeczowniki 
Mowa zależna (Reported speech) 
 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny 
I 1.1 1.6; 9 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 133-134 
Pronunciation bank 7: s. 
127 

Praca domowa 
WB: s. 59 

LE
K

C
JA

 6
2 

Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 7. 

 

 

 UNIT 8 

LE
K

C
JA

 6
3 

(8
A

) 

Jaki zawód wybrać – 
rozmowy na 
podstawie 
przeczytanego 
tekstu pt. „The big 
question”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 94-95 
TB: ss. 97-98 

NPP: Praca Czasy teraźniejsze i 
przyszłe 
 

Opisywanie różnych 
zawodów i prac 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: opisywanie swoich intencji i planów na przyszłość, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, przedstawianie zalet i wad 
różnych rozwiązań i poglądów 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii, intencji, i preferencji, pytanie o 
opinie, intencje, preferencje innych, aktywne uczestniczenie w 
rozmowie i dyskusji, komentowanie, zgadzanie się lub kwestionowanie 
zdania innych 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.4; II 3.3; III 4.5 4.7 4.8; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Prawda/Fałsz 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 134-135  
Vocabulary Bank: s. 141 

Praca domowa 
WB: s. 60 

LE
K

C
JA

 6
4 

(8
B

) 

Wyrażanie żalu z 
zastosowaniem 
trzeciego trybu 
warunkowego i 
konstrukcji I wish. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 96-97 
TB: ss. 99-101 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 
Praca 

Trzeci tryb warunkowy 
Konstrukcje I wish i If 
only 
 

Wyrażanie żalu lub 
ubolewania w związku 
z przeszłymi i 
obecnymi sytuacjami 
lub wydarzeniami 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli poszczególnych części tekstu 
Reagowanie ustne: wyrażanie emocji, wysuwanie i rozważanie 
hipotez 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.4 1.14; II 2.2 2.3 3.3; IV 6.9; 9 10 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 134-135  
Reference and practice 8.1 
8.2: s. 118  

Praca domowa 
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WB: s. 61 Poziom rozszerzony: IV 6.5 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 

LE
K

C
JA

 6
5 

(8
C

) 

Przeprowadzanie 
prezentacji – 
użyteczne 
wyrażenia. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 98-99 
TB: ss. 101-104 

NPP: Kultura 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 

Czasy teraźniejsze Tworzenie prezentacji Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście 
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w tekstach obcojęzycznych, streszczanie usłyszanego tekstu 
Mówienie: opisywanie miejsc, zjawisk, ludzi, czynności, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, stosowanie formalnego stylu 
wypowiedzi, opisywanie swoich doświadczeń 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.12; II 2.1 2.3; III 4.1 4.5 4.9 4.12; V 8.1; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.1 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny 
wybór 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 134-135  

Praca domowa 
WB: s. 62 

LE
K

C
JA

 6
6 

(8
D

) 

Mówienie o 
przypuszczeniach 
dotyczących 
przeszłości w 
kontekście 
przeczytanego 
artykułu o 
dyskryminacji 
rasowej. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 100-101 
TB: ss. 104-105 

NPP: Elementy 
wiedzy o krajach 
anglojęzycznych 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czasowniki złożone 
(phrasal verbs) 
Wyrażenia may have, 
could have i might 
have + czasownik w 
formie past prticiple 

Spekulowanie na 
temat przeszłych 
wydarzeń 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście 
Mówienie: opisywanie miejsc, zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, wyrażanie pewności, przypuszczenia 
dotyczących zdarzeń z przeszłości 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.14 1.15; II 2.3 3.1 3.3; III 4.1 4.5 4.10; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 134-135  
Reference and practice 8.3: 
s. 119 
Vocabulary bank: s. 141 

Praca domowa 
WB: s. 63 

LE
K

C
JA

 6
7 

(8
E)

 

Piszemy list 
motywacyjny w 
sprawie pracy.  

Praca na lekcji 
SB: ss. 102-103 
TB: ss. 106-107 

NPP: Praca Czasy teraźniejsze, 
przyszłe i przeszłe 

Pisanie listu 
motywacyjnego w 
sprawie pracy 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli poszczególnych części tekstu 
Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów (przedstawianie 
siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat), 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie swoich intencji, 
preferencji i życzeń, wyrażanie próśb i podziękowań 
Pisanie: przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, 
opisywanie swoich doświadczeń, opisywanie intencji, nadziei i planów 
na przyszłość, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
właściwego stylu wypowiedzi (formalny) 
Przetwarzanie tekstu: rozwijanie zdań z listu motywacyjnego 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.4; II 3.2 3.3; III 5.3 5.8 5.9 5.12 5.13; IV 7.1 7.2 7.8 7.11; 9 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 134-135  

Praca domowa 
WB: s. 66 
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Poziom rozszerzony: V 8.2 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna List oficjalny 

LE
K

C
JA

 6
8 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

In
si

gh
t)

Korzystanie ze 
słownika – idiomy. 

Praca na lekcji 
SB: s. 104 
TB: s. 107 

NPP: Praca 
Człowiek 

Czasy teraźniejsze Korzystanie ze 
słownika 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Inne: 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 (słowniki) 
I 1.1 1.4; II 3.3 3.6; 9 11 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie, Prawda/Fałsz 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 134-135  
Słowniki 

Praca domowa 
WB: ss. 64-65 

VL
EK

C
JA

 6
9 

(R
ev

ie
w

) 

Review 8 – 
ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 8. 

Praca na lekcji 
SB: s. 105 
TB: s. 107 

NPP: Praca 
Państwo i 
społeczeństwo 

Trzeci tryb warunkowy 
Konstrukcje I wish i If only 
Czasowniki złożone (phrasal verbs) 
Wyrażenia may have, could have i might have + 
czasownik w formie past prticiple 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.4 1.14; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk 
 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 134-135  
Pronunciation bank 8: s. 
127 

Praca domowa 
WB: s. 67 

LE
K

C
JA

 7
0 

Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 8. 
 
 
 

 

LE
K

C
JA

 7
1 

Cumulative Review – 
powtórzenie i 
utrwalenie 
wiadomości z 
rozdziałów 1-8. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 106-107 
TB: s. 108 

NPP: Człowiek 
Kultura 
Praca 
Zdrowie 

Should/ought to 
Mowa zależna 
(Reported speech) 
I wish/If only 
Strona bierna 
Czasy teraźniejsze, 
przyszłe i przeszłe 
 

Prowadzenie 
rozmowy 
kwalifikacyjnej w 
sprawie pracy 
Pisanie listu 
motywacyjnego w 
sprawie pracy w 
muzeum 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów (przedstawianie 
siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat), 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie swoich intencji, 
preferencji i życzeń, wyrażanie próśb i podziękowań 
Pisanie: przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, 
opisywanie swoich doświadczeń, opisywanie intencji, nadziei i planów 
na przyszłość, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
właściwego stylu wypowiedzi (formalny) 
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie 
rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, prowadzenie negocjacji 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 129-135  

Praca domowa 
Przygotowanie się do testu 
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w sytuacjach życia codziennego 
Mówienie: przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów, 
opisywanie intencji, marzeń wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, opisywanie swoich doświadczeń 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.4 1.9 1.11; II 2.1 2.3 3.3; III 4.5 4.7 4.8 4.9 5.3 5.8 5.9 5.12 5.13; 
IV 6.2 6.3 6.5 7.1 7.2 7.8 7.11; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna List oficjalny 

Le
kc

ja
 

72

Progress Test Unit 8. 

 UNIT 9 

LE
K

C
JA

 7
3 

(9
A

) 

Jak bezpieczne są 
portale 
społecznościowe? – 
rozmowa na 
podstawie 
przeczytanego 
tekstu „A day in the 
life of a digital 
human”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 108-109 
TB: ss. 109-110 

NPP: Człowiek 
Nauka i technika 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 
 

Czasowniki złożone 
(phrasal verbs) 

Wypowiadanie się na 
temat korzystania z 
mediów 
społecznościowych, 
ich wad i zalet 
Opisywanie sposobu 
obsługi komputera 

Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście 
Pisanie: wyjaśnianie sposobu obsługi bardziej skomplikowanych 
urządzeń oraz procedury postępowania 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
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 1.1 1.5 1.12; II 3.3 3.6; III 4.5 4.7; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: III 5.1M 
ATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 135 
Vocabulary Bank: s. 142 

Praca domowa 
WB: s. 68 

LE
K

C
JA

 7
4 

(9
B

) 

Przyjaźń przez 
Internet – 
zastosowanie zdań 
podrzędnie 
złożonych. 

Praca na lekcji 
SB: ss.110-111 
TB: ss. 111-112 

NPP: Życie rodzinne 
i towarzyskie 
Nauka i technika 
 

Zdania podrzędne 
ograniczające 
(Defining Relative 
clauses) 
Zaimki względne 
 

Wypowiadanie się na 
temat różnic pomiędzy 
przyjaźniami 
nawiązanymi 
osobiście i przez 
Internet 

Mówienie: opisywanie ludzi, czynności, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.5 1.12; II 3.3; III 4.1 4.5; 9 10 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 135 
Reference and practice 9.1: 
s. 120 

Praca domowa 



Insight Intermediate: rozkład materiału Oxford University Press Strona 23 
 

WB: s. 69 
LE

K
C

JA
 7

5 
(9

C
) 

Gadżety - 
wyjaśnianie sposobu 
obsługi różnych 
urządzeń 
elektronicznych. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 112-113 
TB: ss. 112-114 

NPP: Nauka i 
technika 

Czas present simple Opisywanie urządzeń 
i gadżetów 
Opisywanie sposobu 
obsługi różnych 
urządzeń 

Mówienie: opisywanie przedmiotów, wyjaśnianie sposobu obsługi 
bardziej skomplikowanych urządzeń oraz procedury postępowania 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli poszczególnych części tekstu 
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, rozpoznawanie związków 
pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych, proszenie o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co 
powiedział rozmówca 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.12; II 2.2 2.3 3.1 3.3 3.6; III 4.1; IV 6.4 6.8 6.13; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: III 4.1 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie 

Dodatkowo  
Wordlist: s. 135 

Praca domowa 
WB: s. 70 

LE
K

C
JA

 7
6 

(9
D

) 

Poezja w Internecie 
– zastosowanie zdań 
podrzędnych 
przydawkowych w 
opisach. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 114-115 
TB: ss. 115-117 

NPP: Nauka i 
technika 
Kultura 

Zdania podrzędne 
przydawkowe (Non-
defining relative 
clauses) 

Wypowiadanie się na 
temat różnych form 
komunikacji między 
znajomymi 
Pisanie krótkiej 
biografii ulubionego 
poety lub artysty 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Pisanie: opisywanie ludzi, opisywanie doświadczeń innych osób 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.9 1.12; II 2.3 3.3; III 4.1 5.1 5.9; 9 10 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 135 
Reference and practice 9.2: 
s. 121 
Vocabulary bank: s. 142 

Praca domowa 
WB: s. 71 

LE
K

C
JA

 7
7 

(9
E)

 

Czy warto być w 
stałym kontakcie? – 
pisanie rozprawki 
typu za i przeciw. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 116-117 
TB: ss. 117-118 

NPP: Nauka i 
technika 

Konstrukcje z it: it+ the 
passive, it + the 
passive (z 
czasownikami 
modalnymi), it + 
is/seems + 
przymiotnik 

Wypowiadanie się na 
temat wad i zalet 
pozostawania w stałej 
łączności ze światem 
Pisanie rozprawki za i 
przeciw 

Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń, opowiadanie o 
wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie zalet i wad 
różnych rozwiązań i poglądów 
Pisanie: opisywanie przedmiotów, opowiadanie o wydarzeniach życia 
codziennego i komentowanie ich, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i 
poglądów, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
właściwego stylu wypowiedzi (formalny), przedstawianie w logicznym 
porządku argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli poszczególnych części tekstu 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 135 

Praca domowa 
WB: s. 74 
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wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny 
I 1.12; II 3.2 3.3; III 4.2 4.5 4.7 4.9 5.1 5.2 5.5 5.7 5.12 5.13; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: III 5.2; V 8.3 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka 

LE
K

C
JA

 7
8 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

In
si

gh
t)

Jak nauczyć się 
nowo powstałych 
wyrazów? 

Praca na lekcji 
SB: s. 118 
TB: s. 118 

NPP: Nauka i 
technika 

Zdania podrzędne 
przydawkowe (Non-
defining relative 
clauses) 
 

Korzystanie ze 
słownika 
Wypowiadanie się na 
temat wad i zalet 
sytuacji, w której jest 
się pozbawionym 
dostępu do Internetu 
na całe życie 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: 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 3.3; III 4.7; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 135 
Słowniki 

Praca domowa 
WB: ss. 72-73  

VL
EK

C
JA

 7
9 

(R
ev

ie
w

) 

Review 9 – 
ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 9. 

Praca na lekcji 
SB: s. 119 
TB: s. 118 

NPP: Nauka i 
technika 

Czasowniki złożone (phrasal verbs) 
Zdania podrzędne ograniczające (Defining 
Relative clauses) 
Zaimki względne 
Zdania podrzędne przydawkowe (Non-defining 
relative clauses) 
 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.12; 9 12 13 
 Dodatkowo 

Wordlist: s. 135 
Pronunciation bank 9: s. 
128 

Praca domowa 
WB: s. 75 

LE
K

C
J

A
80

Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 9. 

 

 UNIT 10 

LE
K

C
JA

 8
1 

(1
0A

) 

Mozart czy Picasso 
– kto był większym 
artystą? 

Praca na lekcji 
SB: ss. 120-121 
TB: ss. 119-121 

NPP: Kultura Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Porównywanie 
artystów i wyrażanie 
się na ich temat 
Wypowiadanie się na 
temat wad i zalet 
bycia młodym 
geniuszem 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście 
Przetwarzanie tekstu: streszczanie przeczytanego tekstu 
Mówienie: opisywanie ludzi, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.9; II 3.1 3.3; III 4.1 4.5 4.7; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.1 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 135-136 
Vocabulary Bank: s. 143 

Praca domowa 
WB: s. 76 
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K
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2 

(1
0B

) 
Czy można wyrażać 
się poprzez taniec – 
równoważniki zdań 
rozpoczynające się 
od imiesłowu. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 122-123 
TB: ss. 121-123 

NPP: Kultura Równoważniki zdań 
rozpoczynające się od 
imiesłowu 

Pisanie streszczenia 
ulubionej książki lub 
filmu 

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Pisanie: opisywanie przedmiotów, stosowanie zasad konstruowania 
tekstów, 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 1.9; II 2.3 3.3; III 4.1 4.5 5.1 5.5 5.12; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN USTNY: Opis ilustracji i odpowiedź na pytania 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 135 
Reference and practice 
10.1: s. 122 

Praca domowa 
WB: s. 77 

LE
K

C
JA

 8
3 

(1
0C

) 

Debata – 
prowadzimy 
dyskusję na temat 
programu szkolnego. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 124-125 
TB: ss. 123-125 

NPP: Kultura 
Szkoła 

Czasy teraźniejsze Opisywanie rysunków 
Prowadzenie debaty 
na tematy związane z 
programem szkolnym 
i obowiązkowymi 
zajęciami 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli poszczególnych części tekstu, określanie głównej myśli 
tekstu 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie swoich opinii, pytanie o opinie innych, aktywne 
uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, komentowanie, zgadzanie się lub 
kwestionowanie zdania innych uczestników dyskusji 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, zjawisk, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, stosowanie formalnego stylu 
wypowiedzi 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.3 1.9; II 2.1 2.2 2.3; III 4.1 4.5 4.12; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 

Dodatkowo  
Wordlist: s. 135 
Vocabulary bank: s.  

Praca domowa 
WB: s. 78 

LE
K

C
JA

 8
4 

(1
0D

) 

Opisujemy festiwale 
filmowe, muzyczne i 
inne wydarzenia 
kulturalne z użyciem 
określników i 
przymiotników 
złożonych. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 126-127 
TB: ss. 125-127 

NPP: Kultura Określniki 
(Determiners) 
Would 
 

Opisywanie festiwali i 
innych wydarzeń 
kulturalnych 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o 
opinie i preferencje innych 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
opisywanie swoich doświadczeń 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.9; II 3.3; III 4.5 4.9; IV 6.8; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 135 
Reference and practice 
10.2: s. 123 
Vocabulary bank: s. 143 

Praca domowa 
WB: s. 79 

LE
K

C
J

A
85

Piszemy recenzję 
wybranego 
wydarzenia 

Praca na lekcji 
SB: ss. 128-129 
TB: ss. 127-128 

NPP: Kultura Czasy teraźniejsze, 
przeszłe i przyszłe 
So, such 

Pisanie recenzji 
wydarzenia 
kulturalnego lub 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi, czynności, relacjonowanie wydarzeń 
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kulturalnego lub 
rozrywkowego. 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 135 

 rozrywkowego oraz 
wystawy 

z przeszłości, przedstawianie faktów, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów, stosowanie zasad konstruowania tekstów, 
przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw danej 
tezie lub rozwiązaniu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.9; II 3.3; III 4.5 5.1 5.3 5.4 5.5 5.12; 9 12 13 
Poziom rozszerzony: III 5.2 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Recenzja 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Praca domowa 
WB: s. 82 

LE
K

C
JA

 8
6 

(V
oc

ab
ul

ar
y

In
si

gh
t)

Rodzaje zwrotów 
ustalonych (fixed 
phrases) – jak ich 
szukać w słowniku. 

Praca na lekcji 
SB: s. 130 
TB: s. 128 

NPP: Kultura Czasy teraźniejsze 
 

Korzystanie ze 
słowników 

Mówienie: opisywanie przedmiotów, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, 
wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.9; II 3.3; III 4.1 4.5; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 135 

Praca domowa 
WB: ss. 80-81 

VL
EK

C
JA

 8
7(

R
ev

ie
w

) Review 10 – 
ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 10. 

Praca na lekcji 
SB: s. 131 
TB: s. 128 

NPP: Człowiek 
Kultura 
 

Równoważniki zdań rozpoczynające się 
imiesłowem 
Przymiotniki złożone 
Określniki (Determiners) 
 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.1 1.9; 9 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist: s. 135 

Praca domowa 
WB: s. 83 

LE
K

C
JA

 
88

Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 10. 
 

 

LE
K

C
JA

 8
9 

Cumulative Review – 
powtórzenie i 
utrwalenie 
wiadomości z 
rozdziałów 1-10. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 132-133 
TB: s. 129 

NPP: Kultura 
Nauka i technika 
 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 
 

Wyrażanie opinii na 
tematy związane z 
technologia 
informacyjno-
komunikacyjną 
Pisanie rozprawki 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi, czynności, relacjonowanie wydarzeń 
z przeszłości, przedstawianie faktów, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów, stosowanie zasad konstruowania tekstów, 

Dodatkowo 
Wordlist: ss. 129-135 
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Praca domowa 
Przygotowanie do testu 
 

przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw danej 
tezie lub rozwiązaniu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.9; II 2.3 3.3; III 4.5 5.1 5.3 5.4 5.5 5.12; 9 12 13 
Poziom rozszerzony: III 5.2 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny 
wybór 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk sterowanych 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka 

Le
kc

ja
 

90

Progress Test Unit 10. 
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Insight Pre-intermediate 
Rozkład materiału (3 godz./tyg.)  

 

 TEMAT 
LEKCJI 

MATERIAŁY 
DYDAKTYCZNE 

TEMATYKA 
SŁOWNICTWO 

GRAMATYKA FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE  
ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

 UNIT 1 

LE
K

C
JA

 1
 (I

A
) 

Jakie jest nasze 
codzienne życie? 
- dyskusja na 
podstawie 
przeczytanego 
tekstu „Life in a 
day”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 4-5 
TB: ss. 14-16 
 

NPP: Człowiek 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 

Czas Present Simple 
Czas  Present 
Continuous 
Czasowniki złożone z 
get 
 

Opisywanie życia 
codziennego 
określanie swoich 
upodobań i obaw 
 

Mówienie: opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i 
komentowanie ich, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.1 1.5; II 3.3; III 4.2 4.5; IV 6.4 6.6; 9 10 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Prawda/Fałsz 

Dodatkowo 
Vocabulary Bank: s. 134 

Praca domowa 
WB: s. 4 

LE
K

C
JA

 2
 (I

B
) 

Czasy 
teraźniejsze 
present simple i 
continuous w 
tekstach 
związanych z 
wolontariatem. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 6-7 
TB: ss. 16-18  

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

Czas Present Simple 
Czas  Present 
Continuous 

Przekonywanie do 
wzięcia udziału w 
projekcie wolontariatu 

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów i czynności 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, 
uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, proponowanie, 
przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.14; II 2.3 3.3; III 4.1; IV 6.2 6.4 6.6; 9 10 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych układanie fragmentów zdań z podanych elementów 
leksykalnych 
 

Dodatkowo 
Reference and practice 1.1: 
WB: s. 104 

Praca domowa 
WB: s. 5 

LE
K

C
J

A
3

Różne formy 
podróżowania – 
uzyskiwanie I 

Praca na lekcji 
SB: ss. 8-9 
TB: ss. 18-20 

NPP: Życie rodzinne 
i towarzyskie 
Podróżowanie i 

Kolokacje z make i do 
Czasy teraźniejsze 
 

Opisywanie swoich 
doświadczeń na temat 
podróżowania 

Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń, opowiadanie o wydarzeniach 
życia codziennego, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów, 
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udzielanie 
informacji.  

Dodatkowo 
Vocabulary Bank: s. 134 

turystyka Dyskutowanie na 
temat różnych form 
podróżowania 
Uzyskiwanie i 
udzielanie informacji 
na temat siebie i 
innych osób, 
przyjaciół, rodziny i 
różnych form 
spędzania czasu 
wolnego 
 

opisywanie ludzi, miejsc, czynności 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
intencji nadawcy/autora tekstu, określanie kontekstu wypowiedzi 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie swoich opinii i preferencji oraz pytanie o opinie i preferencje 
innych, aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, komentowanie, 
zgadzanie się lub kwestionowanie zdania innych uczestników dyskusji, 
nawiązywanie kontaktów towarzyskich, rozpoczynanie, prowadzenie i 
kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.5 1.8; II 2.3 2.4 2.5; III 4.1 4.2 4.5 4.7 4.9; IV 6.1 6.2 6.3 6.4 6.8; 9 10 
12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3 
 
MATURA EGZAMIN USTNY: Mówienie Opis ilustracji 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów słuchanych 
Wielokrotny wybór, Prawda/Fałsz 

Praca domowa 
WB: s. 6 

LE
K

C
JA

 4
 (1

D
) 

Wielokulturowość 
w kontekście 
przeczytanego 
artykułu „Around 
the world on the 
number 7 train”. 
Użycie 
przedimków. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 10-11 
TB: ss. 21-22 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

Czasowniki złożone 
(phrasal verbs) z get 
Przedimki 
 

Opisywanie swojej 
podróży do szkoły 
Opisywanie swojego 
miasta 

Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń, opowiadanie o wydarzeniach 
życia codziennego, opisywanie miejsc, czynności 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.5 1.8 1.14; II 3.3; III 4.1 4.2 4.9; IV 6.4; 9 10 12 13 

Dodatkowo 
Reference and practice: WB 
s. 105 

Praca domowa 
WB: s. 7 
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LE
K

C
JA

 5
 (1

E)
 

Piszemy list 
nieformalny na 
temat spędzania 
czasu wolnego i 
swoich 
doświadczeń 
związanych z 
programem 
wymiany 
uczniów. 
 

Praca na lekcji 
SB: ss. 12-13 
TB: ss. 22-23 

NPP: Życie rodzinne 
i towarzyskie 
Podróżowanie i 
turystyka 

Czasy teraźniejsze Pisanie listu na temat 
swoich doświadczeń 
związanych z 
wymianą 
międzynarodową 
Pisanie listu  na temat 
spędzania czasu 
wolnego przez siebie i 
swoją rodzinę 

Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń, opowiadanie o wydarzeniach 
życia codziennego, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i 
uczuć 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
kontekstu wypowiedzi, rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu 
wypowiedzi 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, opisywanie 
wydarzeń życia codziennego i komentowanie ich, opisywanie swoich 
doświadczeń, stosowanie zasad konstruowania tekstów (list nieformalny), 
stosowanie właściwego stylu wypowiedzi 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.5 1.8; II 3.3 3.5 3.7; III 4.2 4.5 4.9 5.1 5.2 5.9 5.12 5.13; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Dłuższy tekst 
użytkowy (List) 

Dodatkowo 
Writing guide: SB s. 13 

Praca domowa 
WB: s. 10 

LE
K

C
JA

 6
 (V

oc
ab

ul
ar

y 
In

si
gh

t) 

Uczymy się, jak 
korzystać ze 
słownika i 
rozpoznawać 
części mowy. 
 

Praca na lekcji 
SB: s. 14 
TB: ss. 23-24 

NPP: Życie rodzinne 
i towarzyskie 
Podróżowanie i 
turystyka 

Czasowniki złożone 
(phrasal verbs) 
 

Pisanie listu e-mail na 
temat swojego 
codziennego życia 
Korzystanie ze 
słownika 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, rozpoznawanie 
związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, opisywanie 
wydarzeń życia codziennego i komentowanie ich, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów (e-mail), stosowanie właściwego stylu wypowiedzi 
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 (słownik monolingwalny) 
I 1.5; II 3.3 3.6; III 5.1 5.2  5.12 5.13; 9 11 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Dłuższy tekst 
użytkowy (E-mail) 

Praca domowa 
WB: ss. 8-9 

Dodatkowo 
Słowniki 

VL
EK

C
JA

 7
 (R

ev
ie

w
) Review 1 – 

ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 1. 

Praca na lekcji 
SB: s. 15 
TB: s. 24 

NPP: Człowiek 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 
Podróżowanie i 
turystyka 

Czasowniki make i do 
Czasowniki złożone (phrasal verbs) z get 
Przedimki 
Czas Present Simple 
Czas  Present Continuous 
 

Inne: dokonywanie samooceny, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej 
I 1.1 1.5 1.8; 9 12 13 

Dodatkowo 
Pronunciation Bank: WB s. 
124 

Praca domowa 
WB: s. 11 

LE
K

C
JA Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 1.  
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 UNIT 2 

LE
K

C
JA

 9
 (2

A
) 

Opisujemy 
zaprojektowane 
przez siebie 
miasto.  

Praca na lekcji 
SB: ss. 16-17 
TB: ss. 25-27 

NPP: Dom 
Podróżowanie i 
turystyka 
Świat przyrody 

Czasy teraźniejsze Opisywanie miasta 
 

Mówienie: opisywanie miejsc, czynności, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli poszczególnych części tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.2 1.8 1.13; II 3.2 3.3; III 4.1 4.5 4.12; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk 

Dodatkowo 
Vocabulary Bank: s. 135 

Praca domowa 
WB: s. 12 

LE
K

C
JA

 1
0 

(2
B

) 

Relacjonujemy 
przeszłe 
wydarzenia za 
pomocą czasów 
past simple i 
past continuous. 

Praca na lekcji 
SB: ss.18-19 
TB: ss. 27-30 

NPP: Człowiek 
Świat przyrody 

Czas past simple 
Czas past continuous 

Relacjonowanie 
przeszłych zdarzeń 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie 
doświadczeń swoich i innych osób 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.13; II 2.3 3.3; III 4.4 4.9; 9 10 12 13 

Dodatkowo 
Reference and practice 2.1, 
2.2: s. 106 

Praca domowa 
WB: s. 13 

LE
K

C
JA

 1
1 

(2
C

) 

Pytanie o drogę 
i wskazywanie 
kierunku na 
podstawie 
mapy. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 20-21 
TB: ss. 30-33 

NPP: Człowiek 
Podróżowanie i 
turystyka 

Przyimki ruchu Opisywanie swoich 
doświadczeń z 
podróży 
Opisywanie swoich 
doznań związanych z 
różnymi narządami 
zmysłów 
Pytanie o drogę i 
wskazywanie drogi 
Proszenie o 
powtórzenie bądź 
wyjaśnienie tego, co 
powiedział rozmówca 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
kontekstu wypowiedzi 
Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń, relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form 
grzecznościowych, proszenie o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co 
powiedział rozmówca 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.8; II 2.3 2.5; III 4.4 4.9; IV 6.2 6.3 6.4 6.12; 9 10 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Wielokrotny wybór 
MATURA EGZAMIN USTNY: Mówienie Rozmowa z odgrywaniem roli 

Dodatkowo 
Vocabulary Bank: s. 135 

Praca domowa 
WB: s.14 
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LE
K

C
JA

 1
2 

(2
D

) 
Skąd wzięły się 
nazwy różnych 
miejsc – 
rozmowy na 
podstawie tekstu 
“What’s in a 
name?”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 22-23 
TB: ss. 33-34 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 
Elementy wiedzy o 
krajach 
anglojęzycznych 

Konstrukcje 
czasownik + przyimek 
Czas present simple 
Czas past simple 
Czas past continuous   
while, as i when 
 

Wyjaśnianie 
znaczenia nazw 
różnych miejsc 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości 
Reagowanie pisemne: 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 1.8 1.15; II 3.3; III 4.5 5.4; IV 7.2; 9 10 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Wielokrotny wybór 

Dodatkowo 
Reference and practice 2.3: 
s. 107 

Praca domowa 
WB: s. 15 

LE
K

C
JA

 1
3 

(2
E)

 

Opisywanie 
miejsc z 
podróży. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 24-25 
TB: ss. 35-36 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 

Czasy przeszłe Pisanie bloga 
związanego z 
podróżami 
Opisywanie miejsc 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście 
Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi i czynności, relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości, przedstawianie faktów z przeszłości, opisywanie swoich 
doświadczeń, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosuje właściwy 
styl wypowiedzi  
Mówienie: opisywanie osób, miejsc i czynności, opowiadanie o 
wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.8; II 3.1 3.3; III 4.1 4.2 5.1 5.3 5.4 5.9 5.12 5.13; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Opis 

Dodatkowo 
Writing guide: SB s. 25 

Praca domowa 
WB: s. 18 

LE
K

C
JA

 1
4 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

In
si

gh
t) Uczymy się, jak 

korzystać ze 
słownika i 
wyszukiwać 
synonimy i 
antonimy. 
 

Praca na lekcji 
SB: s. 26 
TB: s. 36 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 

Czasy przeszłe Korzystanie ze 
słownika pod kątem 
wyszukiwania 
synonimów i 
antonimów 

Mówienie: opisywanie  miejsc  
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście 
Pisanie: opisywanie miejsc  
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 (słownik) 
I 1.8; II 3.2 3.3; III 4.1 5.1; 9 10 11 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Dobieranie, Wielokrotny wybór 
 

Dodatkowo 
Słowniki 

Praca domowa 
WB: ss. 16-17 

VL
EK

C
JA

15

Review 2 – 
ćwiczenia 
utrwalające 

Praca na lekcji 
SB: s. 27 
TB: s. 36 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 

Czas past simple 
Czas past continuous  
Konstrukcje 

Opisywanie miejsc Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
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słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 2. 

Dodatkowo 
Pronunciation Bank 2: WB s. 
124 

czasownik + przyimek 
Czas present simple 
while, as i when 
 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Praca domowa 
WB: s. 19 

LE
K

C
JA Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 2. 

 

LE
K

C
JA

 1
7 

Cumulative 
Review – 
rozdziały 1-2. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 28-29 
TB: ss. 36 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 
Świat przyrody 

Czasy przeszłe Rozmawianie na 
temat pobytu na 
wakacjach 
Pisanie listu 
nieformalnego z 
podróży 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form 
grzecznościowych 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, opisywanie 
wydarzeń życia codziennego i komentowanie ich, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów (e-mail), stosowanie właściwego stylu wypowiedzi 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.8 1.13; II 2.3 3.3; III 5.1 5.2 5.12 5.13; IV 6.2 6.3 6.4; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk sterowanych 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Dłuższy tekst 
użytkowy (List nieformalny) 

Le
kc

ja
 

18

Progress Test Unit 2. 

 UNIT 3 

LE
K

C
JA

 1
9 

(3
A

) Jakość I 
pochodzenie 
jedzenia  - 
rozmowa na 
podstawie tekstu 
„The good, the 
bad and the 
really ugly”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 30-31 
TB: ss. 37-39 

NPP: Żywienie 
Świat przyrody 

Czasy teraźniejsze Rozmawianie na 
temat jakości i 
pochodzenia jedzenia 
Projektowanie ulotki 
przekąski przyjaznej 
środowisku 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: opisywanie przedmiotów i zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, przedstawianie faktów, przedstawianie zalet i 
wad różnych rozwiązań i poglądów 
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie 
i preferencje innych 
Pisanie: opisywanie przedmiotów 

Dodatkowo 
Vocabulary Bank: s. 136 
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Praca domowa 
WB: s. 20 

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.6 1.13; II 3.3; III 4.1 4.2 4.5 4.7; IV 6.8; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór 
 

LE
K

C
JA

 2
0 

(3
B

) 

Wiem co jem – 
opisujemy swoją 
dietę. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 32-33 
TB: ss. 39=40 

NPP: Żywienie 
Zdrowie 

Rzeczowniki 
policzalne i 
niepoliczalne 
Określniki ilości 
(Determiners): a little, 
a few, some, any, 
much, many 

Opisywanie diety Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Pisanie: opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i komentowanie 
ich, opisywanie swoich doświadczeń, opisywanie przedmiotów 
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 1.6 1.11; II 2.3 3.3; III 5.1 5.2 5.9; IV 6.4; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 

Dodatkowo 
Reference and practice 3.1: 
WB. s. 108 

Praca domowa 
WB: s. 21 

LE
K

C
JA

 2
1 

(3
C

) 

Zapraszanie do 
wspólnego 
spędzania czasu 
wolnego – 
ćwiczenia w 
słuchaniu i 
mówieniu. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 34-35 
TB: ss. 41-43  

NPP: Żywienie 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 

Zaimki nieokreślone i 
przysłówki 
 

Proponowanie wyboru 
wybranego urządzenia 
Zapraszanie i 
reagowanie na 
propozycje 

Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, 
stosowanie form grzecznościowych, proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji i sugestii 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: opisywanie przedmiotów, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi (formalny), 
przedstawianie w logicznym porządku argumentów za/przeciw danemu 
rozwiązaniu, opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i 
komentowanie ich 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.5 1.6; II  2.3; III 4.1 4.2 4.5 4.12; IV 6.2 6.3 6.6; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: III 4.2 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie, 
Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Układanie zdań 
 

Dodatkowo 
Reference and practice 3.2: 
WB. s. 108 

Praca domowa 
WB: s. 22 

LE
K

C
JA

 2
2 

(3
D

)

Zdrowe i 
niezdrowe 
jedzenie na 
podstawie tekstu 
pt.„Junk food 
heaven”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 36-37 
TB: ss. 43-45 

NPP: Żywienie 
Zdrowie 
Zakupy i usługi 
Elementy wiedzy o 
krajach 

Zaimki względne 
 

Rozmawianie na 
swojej diety,  
amerykańskiej diety, 
stylu odżywiania się i 
tradycyjnego jedzenia 
Opisywanie słynnego 

Mówienie: wyrażanie swoich opinii i poglądów 
Pisanie: opisywanie ludzi 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie Dodatkowo 

Reference and practice 3.3: 
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WB. s. 109 
Vocabulary Bank: s. 136 

anglojęzycznych szefa kuchni technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.6 1.7 1.11; II 3.3; III 4.5 5.1; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk sterowanych 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Opis 

 

Praca domowa 
WB: s. 23 

LE
K

C
JA

 2
3 

(3
E)

 

Pisanie krótkich 
tekstów 
użytkowych. 
 

Praca na lekcji 
SB: ss. 38-39 
TB: ss. 45-47 

NPP: Życie rodzinne 
i towarzyskie 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 
 

Pisanie ogłoszeń , 
zaproszeń i krótkich 
wiadomości 

Mówienie: opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i 
komentowanie ich 
Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, określanie intencji 
nadawcy/autora tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście 
Pisanie: opisywanie przedmiotów, przedstawianie faktów, stosowanie 
zasad konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi 
Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, proponowanie, wyrażanie próśb, podziękowań, przepraszanie 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.5; II 3.3 3.4 3.5; III 4.2 5.1 5.3 5.12 5.13; IV 7.2 7.4 7.9 7.10; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Krótki tekst 
użytkowy (Ogłoszenie, Zaproszenie, Wiadomość) 

Dodatkowo 
Writing guide: s. 39 

Praca domowa 
WB: s. 26 

LE
K

C
JA

 2
4 

(V
oc

ab
ul

ar
y

In
si

gh
t)

Jak zapisywać 
nowopoznane 
słówka? – praca 
ze słownikiem.  
Co jadają 
astronauci?- 
czytanie ze 
zrozumieniem. 
 

Praca na lekcji 
SB: s. 40 
TB: s. 47 

NPP: Żywienie 
Świat przyrody 
 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 
 

Wypowiadanie się na 
temat jedzenia w 
przestrzeni kosmicznej 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli poszczególnych części tekstu 
Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.6 1.13; II 3.2 3.3; III 4.5 4.9; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 

Dodatkowo 
Słowniki 

Praca domowa 
WB: ss. 24-25 

VL
EK

C
JA

 2
5 

(R
ev

ie
w

) Review 3 – 
ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 3. 

Praca na lekcji 
SB: s. 41 
TB: s. 47 

NPP: Żywienie 
Świat przyrody 

Czasy teraźniejsze i przeszłe 
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
Określniki ilości (Determiners): a little, a few, 
some, any, much, many 
Zaimki nieokreślone i przysłówki 
Zaimki względne 
Rzeczowniki złożone 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.6 1.13; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Zadanie z lukami 

Dodatkowo 
Pronunciation Bank 3: WB s. 
125 

Praca domowa 
WB: s. 27 
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LE
K

C
J

A
26

Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 3. 

 

 UNIT 4 

LE
K

C
JA

 2
7 

(4
A

) 

Czy łatwiej żyć 
teraz niż kiedyś? 
– rozmowy i 
dyskusje na 
podstawie tekstu 
pt. „The 1940s 
house”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 42-43 
TB: ss. 48-51 

NPP: Dom 
 

Czasy przeszłe 
Przysłówki sposobu 
Przysłówki wyrażające 
komentarz 
Przymiotniki złożone 

Opisywanie 
wyposażenia kuchni i 
domu pod kątem 
udogodnień 
Opisywanie domów i 
mieszkań 
Prowadzenie dyskusji 
na temat najbardziej 
użytecznych 
przedmiotów i 
udogodnień w domu 

Mówienie: opisywanie miejsc i przedmiotów, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, przedstawianie faktów z teraźniejszości i 
przeszłości, wyjaśnianie sposobu obsługi urządzeń, przedstawianie zalet i 
wad różnych rozwiązań 
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii, wyrażanie 
swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych, aktywne 
uczestnictwo w rozmowie i dyskusji, komentowanie, zgadzanie się lub 
kwestionowanie zdania innych uczestników dyskusji 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.2; II 3.2 3.3; III 4.1 4.3 4.5 4.7 4.11; IV 6.4 6.6 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 

Dodatkowo 
Vocabulary Bank: s. 137 

Praca domowa 
WB: s. 28 

LE
K

C
JA

 2
8 

(4
B

) 

Opisywanie i 
porównywanie 
cech różnych 
pomieszczeń z 
wykorzystaniem 
stopniowania 
przymiotników i 
właściwych 
konstrukcji 
gramatycznych 

Praca na lekcji 
SB: ss. 44-45 
TB: ss. 51-54 

NPP: Dom Stopień wyższy i 
najwyższy 
przymiotników 
Konstrukcje z (not) 
as…as, too, enough 

Opisywanie 
pomieszczeń w domu 
Porównywanie cech i 
wyglądu różnych 
pomieszczeń 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu 
Mówienie: opisywanie miejsc, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań i poglądów 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.2; II 2.3 3.1; III 4.1 4.5 4.7; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań, Test luk 
MATURA EGZAMIN USTNY: Opis ilustracji i odpowiedź na pytania 

Dodatkowo 
Reference and practice 4.1, 
4.2: WB., s. 110 

Praca domowa 
WB: s. 29 

LE
K

C
JA

 2
9 

(4
C

) 

Obowiązki 
domowe i 
ustalanie 
wspólnych 
zasad. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 46-47 
TB: ss. 54-56 

NPP: Dom 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 

Czasy teraźniejsze Wypowiadanie się na 
temat obowiązków 
domowych 
Ustalanie reguł i zasad 
domowych 
Proszenie o 
pozwolenie, udzielnie 
zgody lub odmawianie 
pozwolenia 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli tekstu, określanie kontekstu wypowiedzi 
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań i poglądów 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych, 
proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii, aktywne 

Praca domowa 
WB: s. 30 
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uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, komentowanie, zgadzanie się lub 
kwestionowanie zdania innych uczestników dyskusji, proszenie o 
pozwolenie, udzielanie i odmawianie pozwolenia 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.2 1.5; II 2.1 2.3 2.5 3.6; III 4.5 4.7; IV 6.4 6.6 6.7 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV: IV 6.2 6.3 
MATURA EGZAMIN USTNY: Opis ilustracji i odpowiedź na pytania 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie 

LE
K

C
JA

 3
0 

(4
D

) 

Opisywanie 
domów w 
kontekście 
przeczytanego 
tekstu pt. „A 
house with a 
history”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 48-49 
TB: ss. 57-58 

NPP: Dom Czasowniki złożone 
(phrasal verbs) 
Konstrukcja 
czasownik 
+bezokolicznik/forma 
z końcówką -ing 
 

Opisywanie historii 
domów 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, określanie kontekstu 
wypowiedzi, określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu 
Mówienie: opisywanie miejsc, przedstawianie faktów z przeszłości 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.2; II 3.1 3.2 3.5; III 4.1; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Wielokrotny wybór 

Dodatkowo 
Reference and practice 4.3: 
WB s. 111 
Vocabulary Bank: s. 137 

Praca domowa 
WB: s. 31 

LE
K

C
JA

 3
1 

(4
E)

 

Piszemy list e-
mail z opisem 
pokoju. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 50-51 
TB: ss. 58-60 

NPP: Dom Przysłówki stopnia Pisanie listu e-mail z 
opisem pokoju oraz z 
opisem miejsca, w 
którym czuje się jak w 
domu 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, rozpoznawanie 
związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstów 
Pisanie: opisywanie miejsc, stosowanie zasad konstruowania tekstów, 
stosowanie właściwego stylu wypowiedzi 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.2; II 3.3 3.6; III 5.1 5.12 5.13; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Opis 

Dodatkowo 
Writing guide: s. 51 

Praca domowa 
WB: s. 34 

LE
K

C
JA

 3
2 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

in
si

gh
t) 

 

Dosłowne i 
niedosłowne 
znaczenia 
czasowników 
złożonych. 

Praca na lekcji 
SB: s. 52 
TB: s. 60 

NPP: Dom 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 

Czasowniki złożone 
(phrasal verbs) 
 

Opisywanie domu i 
miasta 
Opowiadanie o 
codziennych 
czynnościach z punktu 
widzenia mieszkańca 
starożytnego Rzymu 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
kontekstu wypowiedzi, określanie głównej myśli tekstu, rozpoznawanie 
związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, opowiadanie o wydarzeniach 
życia codziennego i komentowanie ich, przedstawianie faktów z 
przeszłości i teraźniejszości, stosowanie zasad konstruowania tekstów, 
stosowanie właściwego stylu wypowiedzi 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym 
(słowniki) 
I 1.2 1.5; II 3.1 3.5 3.6; III 5.1 5.2 5.3 5.12 5.13; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 

Dodatkowo 
Słowniki 

Praca domowa 
WB: ss. 32-33 
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Dobieranie, Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Opis 
 

LE
K

C
JA

 3
3 

(R
ev

ie
w

 4
) Review 4 – 

ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 4. 

Praca na lekcji 
SB: s. 53 
TB: s. 60 

NPP: Dom 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 
Nauka i technika 

Przysłówki 
Przymiotniki złożone 
Stopień wyższy i najwyższy przymiotników 
Konstrukcje z (not) as…as, too, enough 
Czasowniki złożone (phrasal verbs) 
Konstrukcja czasownik +bezokolicznik/forma z 
końcówką -ing 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.2 1.5 1.12; 9 12 13 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Pronunciation Bank: s. 125 

Praca domowa 
WB: s. 35 

Le
kc

ja
 3

4 Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 4. 

LE
K

C
JA

 3
5 

Cumulative 
Review – 
podsumowanie i 
utrwalenie 
materiału z 
rozdziałów 1-4. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 54-55 
TB: s. 60 

NPP: Dom 
Świat przyrody 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 

Czasy teraźniejsze Zapraszanie i 
reagowanie na 
zapraszanie 
Pisanie listu e-mail z 
opisem domu 

Słuchanie: określanie intencji nadawcy/autora tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji 
i sugestii, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie 
zwrotów grzecznościowych 
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu 
Pisanie: opisywanie miejsc, stosowanie zasad konstruowania tekstów, 
stosowanie właściwego stylu wypowiedzi 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.2 1.5; II 2.3 2.4 3.6; III 5.1 5.12 5.13; IV 6.2 6.3 6.6; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny wybór, 
Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk sterowanych 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Opis 

Le
kc

ja
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LE
K

C
JA

 3
7 

(5
A

) 
Czy wiek i płeć 
wpływają na 
chęć 
podejmowania 
ryzyka? – 
rozmowa na 
podstawie 
przeczytanego 
artykułu. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 56-57 
TB: ss. 61-63 

NPP: Człowiek 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 
Sport 

Zaimki 
Przymiotniki z 
końcówką -ed i –ing 
Rzeczowniki z 
końcówką –ment i –
ion 

Opisywanie ludzi z 
różnych grup 
wiekowych 
Wypowiadanie się na 
temat czynników 
wpływających na chęć 
podejmowania ryzyka 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii i poglądów 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, rozpoznawanie 
związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień 
Pisanie: opisywanie ludzi, stosowanie zasad konstruowania tekstów, 
stosowanie właściwego stylu wypowiedzi 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.1 1.5 1.10: II 3.3 3.6; III 4.5 5.1 5.12 5.13; IV 6.4; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 

Dodatkowo 
Vocabulary Bank: s. 138 

Praca domowa 
WB: s. 36 

LE
K

C
JA

 3
8 

(5
B

) 

Opisujemy 
swoje niezwykłe 
doświadczenia i 
osiągnięcia za 
pomocą czasów 
present perfect i 
past simple. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 58-59 
TB: ss. 63-65 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 
Człowiek 

Czas past simple 
Czas present perfect 
Already, jut i yet w 
czasie present perfect 
 

Pytanie o 
doświadczenia innych 
osób i udzielanie 
informacji na temat 
swoich doświadczeń 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i udzielanie informacji i wyjaśnień 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli tekstu, określanie kontekstu wypowiedzi 
Mówienie: wyrażanie swoich opinii i poglądów i uczuć, opisywanie swoich 
doświadczeń, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi (formalny), 
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.8; 2.3 3.1 3.3 3.5; III 4.4 4.5 4.9 4.12; IV 6.4; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny wybór 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Układanie zdań, Test luk 

Dodatkowo 
Reference and practice 5.1, 
5.2; ss. 112-113 

Praca domowa 
WB: s. 37 

LE
K

C
JA

 3
9 

(5
C

) 

Czego się 
boimy? – 
wypowiedzi na 
temat różnych 
fobii. 
 

Praca na lekcji 
SB: ss. 60-61 
TB: ss. 65-68 

NPP: Zdrowie Czasy teraźniejsze Opisywanie fobii i 
wyrażanie swojej 
opinii na ich temat 
Opisywanie ilustracji i 
spekulowanie na ich 
temat 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i udzielanie informacji i wyjaśnień 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli tekstu, określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu 
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, wyrażanie swoich opinii, 
poglądów i uczuć, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości 
dotyczących zdarzeń z teraźniejszości 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.11; 2.1 2.2 2.3; III 4.1 4.5 4.10; IV 6.4; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie 
MATURA EGZAMIN USTNY: Opis ilustracji i odpowiedź na pytania 

Praca domowa 
WB: s. 38 

LE
K

C
JA

 4
0 

(5
D

)

Słynni badacze I 
odkrywcy w 
tekście 
“Eyewitness 
account Scott’s 
Hut”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 62-63 
TB: ss. 68-69 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 
Świat przyrody 
Nauka i technika 
Człowiek 

Czas past simple 
Czas present perfect 
For i since 
Czasowniki złożone 

Wypowiadanie się na 
temat słynnych 
badaczy i ich odkryć 
Opisywanie długiej lub 
pełnej wydarzeń 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich 
doświadczeń, wyrażanie swoich opinii i poglądów 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i udzielanie informacji i wyjaśnień 
Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, opisywanie doświadczeń Dodatkowo 
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Reference and practice 5.3: 
s. 113 
Vocabulary bank: s. 138  

podróży 
Opisywanie 
wybranego badacza, 
odkrywcy lub 
podróżnika 

innych osób, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
właściwego stylu wypowiedzi 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.8 1.12 1.13; II 3.3; III 4.4 4.5 4.9 5.1 5.9 5.12 5.13; IV 6.4; 9 10 12 
13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Opis 

Praca domowa 
WB: s. 39 

LE
K

C
JA

 4
1 

(5
E)

 

Piszemy list z 
opisem osoby, 
którą 
podziwiamy. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 64-65 
TB: ss. 69-70 

NPP: Człowiek 
Nauka i technika 
Podróżowanie i 
turystyka 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Opisywanie 
podziwianej przez 
siebie osoby 
Pisanie listu z opisem 
osoby 
Opisywanie 
wybranego badacza, 
odkrywcy lub 
podróżnika 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli tekstu, rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu, określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu 
Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń 
Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, opisywanie doświadczeń 
innych osób, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
właściwego stylu wypowiedzi 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny, korzystanie ze źródeł 
informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
I 1.1 1.8 1.12; II 3.1 3.2 3.3 3.6; III 4.9 5.1 5.9 5.12 5.13; 9 11 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Opis 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Writing guide: s. 65 

Praca domowa 
WB: s. 42 

Le
kc

ja
 4

2 

Czasowniki 
złożone – jak 
zrozumieć ich 
znaczenie. 

Praca na lekcji 
SB: s. 66 
TB: ss. 70-71 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 
Człowiek 
Świat przyrody 
Nauka i technika 

Czasowniki złożone Wypowiadanie się na 
temat słynnych 
badaczy i podróżników 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.8 1.12 1.13; II 3.3; 9 10 12 13 

Praca domowa 
WB: ss. 40-41 

Le
kc

ja
 4

3 

Review 5 – 
ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 5. 

Praca na lekcji 
SB: s. 67 
TB: s. 71 

NPP: Podróżowanie 
i turystyka 
Człowiek 
Świat przyrody 
Nauka i technika 

Zaimki 
Przymiotniki z końcówką -ed i –ing 
Rzeczowniki z końcówką –ment i –ion 
Czasowniki złożone 
Czas past simple 
Czas present perfect 
For i since 
Already, jut i yet w czasie present perfect 

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.1. 1.8 1.12 1.13; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Pronunciation Bank: s. 126 

Praca domowa 
WB: s. 43 

Le
kc

ja
 

44

Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 5. 
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 UNIT 6 

LE
K

C
JA

 4
5 

(6
A

) 

Czy szkołą jest 
bezpieczna – 
dyskusje na 
podstawie 
przeczytanego 
artykułu pt. „War 
zone”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 68-69 
TB: ss. 72-74 

NPP: Szkoła 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze Wypowiadanie się na 
temat obecności policji 
w szkołach 
Ustalanie kar za 
przewinienia szkolne 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, rozpoznawanie 
związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów 
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych, 
proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii, aktywne 
uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, komentowanie, zgadzanie się lub 
kwestionowanie zdania innych uczestników dyskusji 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.3 1.14; II 3.3 3.6; III 4.5 4.7; IV 6.6 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 
 

Dodatkowo 
 Vocabulary bank: s. 139 

Praca domowa 
WB: s. 44 

LE
K

C
JA

 4
6 

(6
B

) 

Wyrażanie 
zamierzeń na 
przyszłości i 
przewidywanie 
przyszłości za 
pomocą will, 
going to i 
pierwszego 
trybu 
warunkowego. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 70-71 
TB: ss. 74-77 

NPP: Szkoła Will i going to 
Pierwszy tryb 
warunkowy 

Przewidywanie 
przyszłości 
Opisywanie swoich 
zamierzeń na 
przyszłość 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie 
ludzi, miejsc i czynności, opisywanie intencji i planów na przyszłość, 
wyrażanie pewności, przypuszczenia dotyczących zdarzeń z przyszłości 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.3; II 2.3 3.1 3.3; III 4.1 4.5 4.8 4.10; 9 10 12 13 

Dodatkowo 
Reference and practice 6.1, 
6.2: s. 114 

Praca domowa 
WB: s. 45 

LE
K

C
JA

 4
7 

(6
C

) 

Znaczenie gier i 
zabaw w życiu. 
Proponowanie i 
reagowanie na 
propozycje. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 72-73 
TB: ss. 77-79 

NPP: Życie rodzinne 
i towarzyskie 
Sport 

Zerowy tryb 
warunkowy 

Proponowanie 
różnych aktywności 
Sugerowanie różnych 
rozwiązań 
Przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji 
i sugestii 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie 
swoich doświadczeń 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji 
i sugestii 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.5 1.10; II 2.3; III 4.5 4.9;  IV 6.6; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny wybór, 
Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Układanie zdań 

Dodatkowo 
Reference and practice 6.3: 
s. 115 

Praca domowa 
WB: s. 46 

L E Omawiamy Praca na lekcji NPP: Szkoła Czasowniki modalne Analizowanie i Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych 
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swoje cele 
życiowe w 
kontekście 
przeczytanego 
wiersza pt. „The 
geography 
lesson”. 

SB: ss. 74-75 
TB: ss. 79-81 

Człowiek may, might i will interpretowanie 
wiersza 
Opisywanie swoich 
intencji, marzeń i 
planów na przyszłość 
 

informacji w tekście, określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu, określanie kontekstu wypowiedzi 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i intencji, pytanie o opinie i 
intencje innych 
Mówienie: opisywanie swoich intencji, marzeń, nadziei i planów na 
przyszłość, wyrażanie pewności, przypuszczenia wątpliwości dotyczących 
zdarzeń z przyszłości 
Pisanie: opisywanie swoich intencji, marzeń, nadziei i planów na 
przyszłość 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.3; II 2.3 3.1 3.2 3.3 3.5; III 4.8 4.10 5.8; IV 6.8; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych  Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Reference and practice 6.4: 
s. 115 
Vocabulary bank: s. 139 

Praca domowa 
WB: s. 47 

LE
K

C
JA

 4
9 

(6
E)

 

Mundurki w 
szkole – 
piszemy 
rozprawkę typu 
za i przeciw. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 76-77 
TB: ss. 81-83 

NPP: Szkoła 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze Wypowiadanie się na 
temat szkolnych 
mundurków 
Wypowiadanie się na 
temat obecności policji 
w szkole 
Pisanie rozprawki za i 
przeciw 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów, stosowanie 
zasad konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi 
(formalny), przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i 
przeciw danej tezie lub rozwiązaniu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.3; II 3.3; III 4.5 4.7 5.5 5.7 5.12 5.13; 9 12 13 
Poziom rozszerzony: III 5.2 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka 

Dodatkowo 
Writing guide: s. 77 
SB: ss. 68-69 

Praca domowa 
WB: s. 50 

LE
K

C
JA

 5
0 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

in
si

gh
t)

Korzystanie ze 
słownika w 
kontekście 
kolokacji z 
czasownikami i 
rzeczownikami. 

Praca na lekcji 
SB: s. 78 
TB: s. 83 

NPP: Szkoła 
Państwo i 
społeczeństwo 
Elementy wiedzy o 
krajach 
anglojęzycznych 

Kolokacje Korzystanie ze 
słownika 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, korzystanie ze źródeł informacji 
w języku obcym (słowniki) 
I 1.3 1.14 1.15; II 3.1 3.3; IV 6.4; 9 10 11 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór 

Dodatkowo 
Słowniki 

Praca domowa 
WB: ss. 48-49 

Le
kc

ja
 

51

Review 6 – 
ćwiczenia 
utrwalające 

Praca na lekcji 
SB: s. 79 
TB: s. 83 

NPP:    Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny 
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słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 6. 

Dodatkowo 
Pronunciation bank 6: s. 126 

I 1.3 1.14; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 
 Praca domowa 

WB: s. 51 

L e Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 6. 

LE
K

C
JA

 5
3 

Cumulative 
Review – 
podsumowanie i 
utrwalenie 
materiału z 
rozdziałów 1-6. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 80-81 
TB: s. 83 

NPP: Szkoła 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 
Człowiek 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 
Zaimki 

Opisywanie ludzi Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu 
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii, poglądów, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Pisanie: opisywanie ludzi, stosowanie zasad konstruowania tekstów, 
stosowanie właściwego stylu wypowiedzi 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.3 1.5; II 2.2 3.3; III 4.1 4.5 4.7 5.1 5.5 5.12 5.13; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału 
stymulującego 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Opis 

Le
kc

ja
 

54

Progress Test Unit 6. 

 UNIT 7 

LE
K

C
JA

 5
5 

(7
A

) 

Omawianie 
danych 
statystycznych 
dotyczących 
rosnącej 
populacji. 
 

Praca na lekcji 
SB: ss. 82-83 
TB: ss. 84-85 

NPP: Elementy 
wiedzy o krajach 
anglojęzycznych 
oraz kraju ojczystym 

Czasy teraźniejsze 
Czas present perfect 
 

Prezentowanie planu 
organizowanego 
międzynarodowego 
festiwalu kultury 
Wypowiadanie się na 
temat zagrożeń 
rosnącej populacji 
ludzi na świecie 
Porównywanie 
swojego kraju z innym 
krajem 
Opisywanie danych 
statystycznych 
Opisywanie swojego 
kraju pod kątem 
zmian, jakie w nim 

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów i czynności, 
przedstawianie faktów, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
stosowanie właściwego stylu wypowiedzi (formalny) 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi zjawisk 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.14 1.15; II 3.3; III 4.1 4.3 4.5 4.12 5.1; 9 10 12 13 

Dodatkowo 
Vocabulary bank: s. 140 

Praca domowa 
WB: s. 52 
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zaszły w różnych 
obszarach 

LE
K

C
JA

 5
6 

(7
B

) 

Użycie 
czasowników 
modalnych dla 
określania 
zasad i reguł 
prowadzenia 
własnego 
interesu. 
  

Praca na lekcji 
SB: ss.84-85 
TB: ss. 86-88 

NPP: Praca Czasowniki must, 
mustn’t, have to, don’t 
have to 
 

Wypowiadanie się  na 
temat prowadzenia 
własnego biznesu 
przez nastolatki i 
pomysłów na taki 
biznes 
Określanie zasad i 
reguł 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: opisywanie ludzi i czynności, przedstawianie faktów, wyrażanie 
i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w tekstach obcojęzycznych, stosowanie zmian formy tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.4; II 2.3 3.3; III 4.1 4.3 4.5; V 8.1; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 

Dodatkowo 
Reference and practice 7.1: 
s. 116 

Praca domowa 
WB: s. 53 

LE
K

C
JA

 5
7 

(7
C

) 

Udzielanie rad i 
reagowanie na 
udzielone rady 
w kontekście 
różnych 
urządzeń 
elektronicznych. 
 

Praca na lekcji 
SB: ss. 86-87 
TB: ss. 88-90 

NPP: Nauka i 
technika 
Praca 

Should/ought to 
Drugi tryb warunkowy  
 

Udzielanie rad, 
proszenie o radę i 
reagowanie na 
udzielone rady 

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc czynności, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów 
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: proszenie o rade i udzielanie rady 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.4 1.12; II 2.1 2.3 3.3 3.6; III 4.1 4.5; IV 6.10; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna, Opis ilustracji i 
odpowiedź na pytania, Rozmowa z odgrywaniem roli 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Układanie zdań 

Dodatkowo 
Vocabulary bank: s. 140 

Praca domowa 
WB: s. 54 

LE
K

C
JA

 5
8 

(7
D

) 

Język i jego 
historia na 
podstawie tekstu 
pt. „All you need 
to know about 
English”. 
 

Praca na lekcji 
SB: ss. 88-89 
TB: ss. 90-92 

NPP: Elementy 
wiedzy o krajach 
anglojęzycznych 

Drugi tryb warunkowy 
Konstrukcja I wish+ 
past simple 
 

Opisywanie języka i 
jego historii 
Spekulowanie na 
temat różnych zdarzeń 
 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie pewności, 
przypuszczenia, wątpliwości dotyczących zdarzeń 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.15; II 2.3 3.3; III 4.3 4.5 4.10; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Układanie zdań 

Dodatkowo 
Reference and practice 7.2 
7.3: s. 117 

Praca domowa 
WB: s. 55 

L E Piszemy Praca na lekcji NPP: Szkoła Czasy teraźniejsze Pisanie listu  e-mail do Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, rozróżnianie formalnego i 
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oficjalny list e-
mail. 
 
 

SB: ss. 90-91 
TB: ss. 92-93 

Drugi tryb warunkowy szkoły językowej 
organizującej kursy 
wyjazdowe z 
zapytaniem o 
szczegóły kursu 

nieformalnego stylu wypowiedzi, znajdowanie określonych informacji w 
tekście 
Pisanie: stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
właściwego stylu wypowiedzi (formalny) 
Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów, uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie próśb i podziękowań 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.3; II 3.3 3.5 3.7; III 5.12 5.13; IV 7.1 7.2 7.7.9; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna List oficjalny (e-
mail) 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Writing guide: s. 91 

Praca domowa 
WB: s. 58 

LE
K

C
JA

 6
0 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

in
si

gh
t)

Korzystanie ze 
słownika w 
kontekście 
wyrazów 
mających wiele 
znaczeń. 

Praca na lekcji 
SB: s. 92 
TB: s. 93 

NPP: Elementy 
wiedzy o krajach 
anglojęzycznych 

Drugi tryb warunkowy Korzystanie ze 
słownika 
Spekulowanie na 
temat sytuacji, w której 
zanikłby własny język 
ojczysty 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i  poglądów, wyrażanie 
pewności, przypuszczenia, wątpliwości dotyczących zdarzeń 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym 
(słowniki) 
I 1.15; II 3.3; III 4.5 4.10; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór, Prawda/Fałsz 

Dodatkowo 
Słowniki 

Praca domowa 
WB: ss. 56-57 

Le
kc

ja
 6

1 

Review 7 – 
ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 7. 

Praca na lekcji 
SB: s. 93 
TB: s. 93 

NPP: Praca 
Elementy wiedzy o 
krajach 
anglojęzycznych 

Czasowniki must, mustn’t, have to, don’t have to 
Drugi tryb warunkowy 
Konstrukcja I wish+ past simple 
 

Inne: posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik 
samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.4 1.15; 9 13 

Dodatkowo 
Pronunciation bank 7: s. 127 

Praca domowa 
WB: s. 59 

Le
kc

ja
 6

2 Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 7. 
 
 
  

 UNIT 8 

LE
K

C
J

A
63

Co jest miarą 
sukcesu? – 
czytamy artykuł 

Praca na lekcji 
SB: ss. 94-95 
TB: ss. 94-97 

NPP: Człowiek 
Sport 

Konstrukcja 
czasownik + przyimek 
(verb+preposition) 

Wypowiadanie się na 
temat znaczenia 
sukcesu i opisywanie 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów opisywanie 
swoich doświadczeń, opisywanie ludzi, miejsc i czynności 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
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o ludziach, 
którzy osiągnęli 
sukces. 

Dodatkowo 
Vocabulary bank: s. 141 

 własnych 
doświadczeń z tym 
związanych 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.1 1.10; II 3.3; III 4.1 4.5 4.9; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna Praca domowa 

WB: s. 60 

LE
K

C
JA

 6
4 

(8
B

) 

Uczciwość w 
świecie sportu i 
muzyki. 
Opisywanie 
przeszłych 
zdarzeń z 
użyciem czasów 
past simple i 
past perfect.  

Praca na lekcji 
SB: ss. 96-97 
TB: ss. 97-99 

NPP: Sport 
Kultura 

Czas  past simple 
Czas past perfect 

Wypowiadanie się na 
temat uczciwości w 
sporcie 
Opisywanie swoich 
doświadczeń 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i czynności, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć, relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości, opisywanie doświadczeń swoich i innych osób 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli poszczególnych części tekstu 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.9 1.10; II 2.3 3.2 3.3; III 4.1 4.4 4.5 4.9; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
MATURA EGZAMIN USTNY:  Rozmowa wstępna 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań, Test luk 

Dodatkowo 
Reference and practice 8.1: 
s. 118 
Vocabulary bank: s. 141 

Praca domowa 
WB: s. 61 

LE
K

C
JA

 6
5 

(8
C

) 

Wyrażamy i 
uzasadniamy 
swoją opinię na 
temat 
największych 
osiągnięć 
ludzkości. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 98-99 
TB: ss. 99-102 

NPP: Człowiek 
Sport 
Nauka i technika 

Przymiotniki w stopniu 
najwyższym 

Wypowiadanie się na 
temat największych 
osiągnięć ludzkości 
Wyrażanie i 
uzasadnianie swojej 
opinii 

Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie 
swoich doświadczeń, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie 
ludzi, miejsc i czynności,  
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji i 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 1.1 1.10 1.12; II 2.2 2.3; III 4.1 4.4 4.5 4.9; IV 6.8; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN USTNY:  Rozmowa wstępna, Wypowiedź na 
podstawie materiału stymulującego 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie, 
Wielokrotny wybór 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk sterowanych 
 

Praca domowa 
WB: s. 62 

LE
K

C
JA The British 

honours system 
Praca na lekcji 
SB: ss. 100-101 

NPP: Elementy 
wiedzy o krajach 

Used to 
Czas past simple 

Wypowiadanie się na 
temat odznaczeń 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, oddzielanie 
faktów od opinii 
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– odznaczenia i 
struktura 
państwa. 

TB: ss. 102-104 anglojęzycznych 
Państwo i 
społeczeństwo 

honorowych 
Opisywanie struktury 
państwa 
Porównywanie siebie 
z przeszłości ze sobą 
w chwili obecnej 

Mówienie: opisywanie ludzi, czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie 
swoich doświadczeń 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.14 1.15; II 3.3; III 4.1 4.4 4.5 4.9; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: II 3.1 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań, Układanie zdań 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk sterowanych 

Dodatkowo 
Reference and practice 8.2: 
s. 119 

Praca domowa 
WB: s. 63 

LE
K

C
JA

 6
7 

(8
E)

 

Piszemy 
rozprawkę z 
wykorzystaniem 
właściwych 
wyrażeń. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 102-103 
TB: ss. 104-105 

NPP: Człowiek 
Sport 
Szkoła 

Czasy teraźniejsze Wyrażanie opinii na 
temat potrzeby 
codziennych zajęć w-f 
w szkole 
Wyrażanie opinii na 
temat bycia sławnym 
w kontekście jedynego 
prawdziwego 
osiągnięcia w życiu 
Pisanie rozprawki 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli tekstu, określanie intencji autora tekstu, rozpoznawanie 
związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Mówienie: opisywanie ludzi, czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie opinii innych osób, przedstawianie zalet i wad różnych 
rozwiązań i poglądów, stosowanie zasad konstruowania tekstów, 
stosowanie odpowiedniego stylu wypowiedzi (formalny), przedstawianie w 
logicznym porządku argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.1 1.3 1.10; II 3.1 3.3 3.4 3.6; III 4.1 4.5 5.5 5.6 5.7 5.12 5.13; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: III 5.2 
MATURA EGZAMIN USTNY: Opis ilustracji i odpowiedź na pytania 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka 

Dodatkowo 
Writing guide: s. 103 

Praca domowa 
WB: s. 66 

LE
K

C
JA

 6
8 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

in
si

gh
t)

Korzystanie ze 
słownika w 
kontekście 
użycia 
właściwych 
przyimków po 
czasownikach. 

Praca na lekcji 
SB: s. 104 
TB: s. 105 

NPP: Sport Czasy przeszłe 
Przyimki 

Korzystanie ze 
słownika 
Relacjonowanie 
wydarzeń z wyścigów 
lub zawodów 
sportowych 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli poszczególnych części tekstu, rozpoznawanie związków 
pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, oddzielanie faktów od opinii 
Pisanie: opisywanie miejsc, czynności, relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim 
(słowniki) 
I 1.10; II 3.2 3.3 3.6; III 5.1 5.4 5.9; 9 11 12 13 
Poziom rozszerzony: II 3.1 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 

Dodatkowo 
Słowniki 

Praca domowa 
WB: ss. 64-65 

Le
kc

ja
 

69

Review 8 – 
ćwiczenia 
utrwalające 

Praca na lekcji 
SB: s. 105 
TB: s. 105 

NPP: Sport 
Elementy wiedzy o 
krajach 

Czas past simple 
Czas past perfect 
Used to 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
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słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 8. 

Dodatkowo 
Pronunciation bank 8: s. 127 

anglojęzycznych 
Państwo i 
społeczeństwo 

 I 1.10 1.14 1.15; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań, Układanie zdań 

Praca domowa 
WB: s. 67 

Le
kc

ja
 

70

Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 8. 
 
 

LE
K

C
JA

 7
1 

Cumulative 
Review – 
podsumowanie i 
utrwalenie 
materiału z 
rozdziałów 1-8. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 106-107 
TB: s. 106 

NPP: Człowiek 
Sport 
Kultura 
 

Czas past simple 
Czas past perfect 
Konstrukcja I wish… 
Drugi tryb warunkowy 
Czasowniki modalne 
must, mustn’t have to, 
don’t have to 
Czasowniki złożone 
(phrasal verbs) 
 

Proszenie o radę i 
udzielanie rad 
Pisanie listu e-mail z 
zapytaniem o 
szczegóły ogłoszenia 
o pracę 

Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Pisanie: stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
właściwego stylu wypowiedzi (formalny) 
Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów, uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie próśb i podziękowań 
Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, 
stosowanie form grzecznościowych, proszenie o rade i udzielanie rad 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.9 1.10; II 2.3 3.2; III 5.12 5.13; IV 6.2 6.3 6.10 7.1 7.2 7.7.9; 9 10 12 
13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny wybór 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna  Dłuższy tekst 
użytkowy (List e-mail) 

Le
kc

ja
 

72

Progress Test Unit 8. 

 UNIT 9 

LE
K

C
JA

 7
3 

(9
A

) 

Artykuły w 
gazetach – co 
piszą gazety? 

Praca na lekcji 
SB: ss. 108-109 
TB: ss. 107-109 

NPP: Kultura Czasy teraźniejsze Wypowiadanie się na 
temat różnych gazet i 
czasopism 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście 
Reagowanie ustne: wyrażanie opinii, preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii i poglądów, opisywanie 
wydarzeń życia codziennego i komentowanie ich 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.9; II 3.1 3.3; III 4.2 4.5; IV 6.8; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 

Dodatkowo 
Vocabulary bank: s. 142  

Praca domowa 
WB: s. 68 
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Wielokrotny wybór, Prawda/Fałsz 
LE

K
C

JA
 7

4 
(9

B
) 

Przekazywanie 
wypowiedzi 
innych osób za 
pomocą mowy 
zależnej. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 110-111 
TB: ss. 109-110 

NPP: Kultura 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 

Mowa zależna 
(Reported speech) 

Przeprowadzanie 
ankiety 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii i poglądów, opisywanie ludzi, 
czynność 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu, przekazywanie w 
języku obcym informacji zawartych w materiałach wizualnych oraz 
tekstach obcojęzycznych 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.5 1.9; II 2.3 3.3; III 4.1 4.5; IV 6.4; V 8.1; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
MATURA EGZAMIN USTNY: Opis ilustracji i odpowiedź na pytania 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Reference and practice 9.1: 
s. 120 

Praca domowa 
WB: s. 69 

LE
K

C
JA

 7
5 

(9
C

) 

Przekazywanie 
wiadomości, 
reagowanie na 
dobre i złe 
wiadomości. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 112-113 
TB: ss. 111-113  

NPP: Kultura 
Życie rodzinne i 
towarzyskie 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Wypowiadanie się na 
temat sztuczek 
filmowych 
Przekazywanie 
wiadomości, 
reagowanie na dobre i 
złe wiadomości 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
głównej myśli tekstu 
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu 
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, relacjonowanie wydarzeń 
z przeszłości 
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 1.5 1.9; II 2.1 2.3 3.6; III 4.1 4.4; IV 6.4; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny wybór 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli 

Dodatkowo 
Vocabulary bank: s. 142 

Praca domowa 
WB: s. 70 

LE
K

C
JA

 7
6 

(9
D

) 

Programy 
telewizyjne w 
kontekście 
przeczytanego 
tekstu pt. „A 
short history of 
the BBC”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 114-115 
TB: ss. 113-115 

NPP: Kultura 
Nauka i technika 
Elementy wiedzy o 
krajach 
anglojęzycznych 

Pytania rozłączne 
(Question tags) 

Wypowiadanie się na 
temat różnych 
programów 
telewizyjnych 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych 
Mówienie: 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 1.9 1.12 1.15; II 2.3 3.3; III 4.5; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Prawda/Fałsz 

Dodatkowo 
Reference and practice 9.2: 
s. 121 

Praca domowa 
WB: s. 71 
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LE
K

C
JA

 7
7 

(9
E)

 
Piszemy 
recenzję filmu 
oraz programu 
telewizyjnego. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 116-117 
TB: ss. 115-116 

NPP: Kultura Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Wyrażanie opinii na 
temat różnych filmów i 
programów 
telewizyjnych w formie 
recenzji 

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów 
Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, relacjonowanie wydarzeń, przedstawianie 
faktów, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie właściwego 
stylu wypowiedzi 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, oddzielanie 
faktów od opinii, określanie kontekstu wypowiedzi 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem 
I 1.9; II 3.3 3.5; III 4.1 4.5 5.1 5.3 5.4 5.5 5.12 5.13; 9 12 13 
Poziom rozszerzony: II 3.1 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Recenzja 

Dodatkowo 
Writing guide: s. 117 

Praca domowa 
WB: s. 74 

LE
K

C
JA

 7
8 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

in
si

gh
t)

Korzystanie ze 
słownika w 
kontekście łatwo 
mylonych 
wyrazów. 

Praca na lekcji 
SB: s. 118 
TB: s. 116 

NPP: Kultura 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Korzystanie ze 
słownika 
 

Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście 
Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, przedstawianie faktów, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim 
(słowniki) 
I 1.9 1.14; II 3.2 3.3; III 5.3 5.4; 9 11 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór 
 

Dodatkowo 
Słowniki 

Praca domowa 
WB: ss. 72-73 

Le
kc

ja
 7

9 

Review 9 – 
ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 9. 

Praca na lekcji 
SB: s. 119 
TB: s. 116 

NPP: Kultura Mowa zależna 
Pytania rozłączne (Question tags) 
 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.9; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Pronunciation bank 9: s. 128 

Praca domowa 
WB: s. 75 

Le
kc

ja
 8

0 Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 9. 
  
 
 

 UNIT 10 
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LE
K

C
JA

 8
1 

(1
0A

) 
Skąd pochodzą 
nasze ubrania? -  
czytamy tekst pt. 
„The story of 
your T-shirt”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 120-121 
TB: ss. 117-119 

NPP: Zakupy i usługi 
 

Czasowniki złożone 
(phrasal verbs) 
 

Wypowiadanie się na 
temat ubrań i ich 
pochodzenia 

Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, określanie intencji 
nadawcy/autora tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie 
przedmiotów 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
współdziałanie w grupie 
I 1.7; II 3.3 3.4 3.5; III 4.1 4.5; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk sterowanych 

Dodatkowo 
Vocabulary bank: s. 143 

Praca domowa 
WB: s. 76 

LE
K

C
JA

 8
2 

(1
0B

) 

Opisywanie 
przedmiotów 
codziennego 
użytku za 
pomocą strony 
biernej. 

Praca na lekcji 
SB: ss.122-123 
TB: ss. 119-121 

NPP: Życie rodzinne 
i towarzyskie 

Strona bierna w 
czasach present 
simple,  past simple i 
present perfect 
 

Opisywanie 
przedmiotów 
codziennego użytku 

Mówienie: opisywanie przedmiotów 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście  
Słuchanie: określanie głównej myśli  tekstu 
Pisanie: opisywanie przedmiotów 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.5; II 2.1 3.3; III 4.1 5.1; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk sterowanych 

Dodatkowo 
Reference and practice 
10.1, 10.2: ss. 122-123 

Praca domowa 
WB: s. 77 

LE
K

C
JA

 8
3 

(1
0C

) 

Co by było, 
gdyby na 
świecie nie było 
telefonów 
komórkowych – 
prowadzenie 
dyskusji i 
przekonywanie 
innych. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 124-125 
TB: ss. 122-124  

NPP: Nauka i 
technika 
Świat przyrody 

Czasowniki złożone 
(phrasal verbs) 
 

Dyskutowanie  na 
temat tego, świat 
byłby lepszym 
miejscem bez 
telefonów 
komórkowych 
Przekonywanie innych 
osób do wspólnych 
działań i do własnego 
zdania 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie opinii i pytanie o opinie innych, aktywne uczestniczenie w 
rozmowie i dyskusji, komentowanie, zgadzanie się lub kwestionowanie 
zdania innych uczestników dyskusji, wysuwanie i rozważanie hipotez 
Mówienie: opisywanie przedmiotów, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów, 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 1.5 1.12 1.13; II 2.3 3.6; III 4.1 4.5 4.7; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3 6.5 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny wybór 

Praca domowa 
WB: s. 78 

LE
K

C
J

A
84

Przewidywanie 
znaczenia 
wynalazków w 

Praca na lekcji 
SB: ss. 126-127 
TB: ss. 124-125 

NPP: Nauka i 
technika 
Świat przyrody 

Strona bierna dla 
czasów przyszłych 

Rozmawianie na 
temat korzystania z e 
wskazanych stron 

Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie określonych 
informacji w tekście, określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu 
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przyszłości z 
użyciem strony 
biernej. 

Dodatkowo 
Reference and practice 
10.3: s. 123 
Vocabulary bank: s. 143 

internetowych Google Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, wyrażanie 
pewności, przypuszczenia dotyczących zdarzeń w przyszłości 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem 
I 1.12 1.13; II 3.2 3.3 3.5; III 4.5 4.10; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozpoznawanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk sterowanych 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Praca domowa 
WB: s. 79 

LE
K

C
JA

 8
5 

(1
0E

) 

Tworzymy 
pisemny opis 
procesu 
powstawania i 
zużycia różnych 
przedmiotów. 
 

Praca na lekcji 
SB: ss. 128-129 
TB: ss. 126-127 

NPP: Nauka i 
technika 
Żywienie 

Strona bierna Opisywanie cyklu 
powstawania i zużycia 
wybranego produktu 
 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, rozpoznawanie 
związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu  
Pisanie: opisywanie przedmiotów i czynności, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów 
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji 
zawartych w tekstach obcojęzycznych 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.6 1.12; II 3.3 3.6; III 5.1 5.12; V 8.1; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Opis 

Dodatkowo 
Writing guide: s. 129 

Praca domowa 
WB: s. 82 

LE
K

C
JA

 8
6 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

in
si

gh
t)

Korzystanie ze 
słownika w 
kontekście 
rodzin wyrazów. 

Praca na lekcji 
SB: s. 130 
TB: s. 127 

NPP: Świat przyrody Czasy teraźniejsze Wypowiadanie się na 
temat złych stron 
handlu naturalnymi 
futrami 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań i poglądów 
Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, określanie intencji 
nadawcy/autora tekstu, określanie głównej myśli poszczególnych części 
tekstu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem 
I 1.13; II 3.2 3.4 3.5; III 4.5 4.7; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych 
Wielokrotny wybór, Dobieranie 

Dodatkowo 
Słowniki 

Praca domowa 
WB: ss. 80-81 

Le
kc

ja
 8

7 

Review 10– 
ćwiczenia 
utrwalające 
słownictwo i 
gramatykę z 
rozdziału 10. 

Praca na lekcji 
SB: s. 131 
TB: s. 127 

NPP: Świat przyrody 
Nauka i technika 
 

Czasowniki złożone (phrasal verbs) 
Strona bierna 
 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.12 1.13; 9 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Pronunciation bank 10: s. 
128  

Praca domowa 
WB: s.83 

L e Podsumowanie i utrwalenie materiału z rozdziału 10. 
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LE
K

C
JA

 8
9 

Cumulative 
Review – 
podsumowanie i 
utrwalenie 
materiału z 
rozdziałów 1-10. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 132-133 
TB: s. 128 

NPP: Świat przyrody 
Kultura 

Strona bierna Wyrażanie opinii na 
temat używania 
plastikowych 
reklamówek 
Pisanie recenzji filmu 
dokumentalnego 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, określanie intencji 
nadawcy/autora tekstu, rozpoznawanie związków pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 
Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, przedstawianie faktów, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem 
I 1.9 1.13; II 2.3 3.4 3.5 3.6; III 4.5 4.7 5.1 5.3 5.5 5.12 5.13; 9 10 12 13 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Stosowanie struktur leksykalno-
gramatycznych Test luk 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Recenzja 

Le
kc

ja
 

90

Progress Test Unit 10. 
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Insight Upper-Intermediate 
Rozkład materiału: 3 godz./tyg.  

 

 TEMAT 
LEKCJI 

MATERIAŁY 
DYDAKTYCZNE 

TEMATYKA 
SŁOWNICTWO 

GRAMATYKA FUNKCJE 
JĘZYKOWE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE  
ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

 Unit 1 

LE
K

C
JA

 1
 (1

A
) 

Stawianie czoła 
wyzwaniom w 
kontekście 
tekstu pt. „The 
only way is 
forward”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 4-6 
TB: 14-16 

NPP: Człowiek Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Opisywanie swoich 
doświadczeń 
związanych z 
podejmowaniem 
wyzwań i 
pokonywaniem 
przeszkód życiowych 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie intencji 
autora/nadawcy tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie 
swoich doświadczeń 
Pisanie: opisywanie swoich doświadczeń 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1; II 3.3 3.4; III 4.5 4.9 5.9; 9 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 129 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 4 

LE
K

C
JA

 2
 (1

B
) 

Zastosowanie 
czasów 
teraźniejszych i 
przeszłych w 
kontekście 
omawianych 
problemów 
społecznych. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 6-7 
TB: ss. 16-18 

NPP: Życie rodzinne i 
towarzyskie 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Wypowiadanie się na 
temat problemów 
swojej społeczności 
lokalnej i 
ewentualnych 
rozwiązań 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie 
faktów z teraźniejszości, opisywanie doświadczeń swoich i innych osób 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
aktywne uczestniczenie w rozmowie, spekulowanie na temat przyczyni 
konsekwencji zdarzeń 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Pisanie: przedstawianie faktów, opisywanie ludzi i czynności, opisywanie 
doświadczeń innych osób 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, współdziałanie w grupie, korzystanie ze źródeł informacji w języku 
obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą 
technologii informacyjno- komunikacyjnych 
I 1.5 1.14; II 2.3 3.3; III 4.3 4.5 4.9 5.1 5.3 5.9; IV 6.4; 9 10 11 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.4; V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 129 
DVD extra: Oxfam 
Reference and practice 
1.1 (WB): s. 109 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 5 
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LE
K

C
JA

 3
 (1

C
) 

Czy każdy może 
być bohaterem? 
– wyrażanie 
opinii w oparciu 
o wysłuchane 
teksty. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 8-9 
TB: ss. 18-21 

NPP: Człowiek 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze 
Wyrazy z 
przedrostkiem self 
 

Wypowiadanie się na 
temat różnych reakcji 
ludzi w sytuacjach 
zagrażających życiu 
Wyrażanie i 
uzasadnianie swoich 
opinii związanych z 
wyborem kandydatów 
na bohaterów 
lokalnych 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
kontekstu wypowiedzi, oddzielanie faktów od opinii 
Mówienie: wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Reagowanie ustne: wyrażanie opinii, pytanie o opinie, proszenie o 
powtórzenie lub wyjaśnienie tego, co powiedział rozmówca, aktywne 
uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, komentowanie, zgadzanie się lub 
kwestionowanie zdania uczestników dyskusji 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.1 1.13; II 2.3 2.5; III 4.5 4.10; IV 6.8 6.13; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: II 2.1; IV 6.2 6.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 129 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 6 

LE
K

C
JA

 4
 (1

D
) 

Cechy 
przywódcy w 
oparciu o 
przeczytany 
fragment 
autobiografii 
Nelsona 
Mandeli. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 10-11 
TB: ss. 21-24 

NPP: Człowiek 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czas past simple 
Czas past perfect 
Czas past perfect 
continuous 

Wypowiadanie się na 
temat cech 
osobowych 
przywódców 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście 
Mówienie: opisywanie ludzi, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów 
Pisanie: opisywanie ludzi i czynności, przedstawianie faktów z przeszłości i 
teraźniejszości 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.14; II 3.1 3.3; III 4.1 4.5 5.1 5.3; 9 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Dobieranie 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 129 
Reference and practice 
1.2 (WB): s. 110 

Praca domowa 
WB: s. 7 

LE
K

C
JA

 5
 (1

E)
 

Piszemy artykuł 
na temat 
nastolatków, 
mogących 
służyć jako wzór 
do 
naśladowania. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 12-13 
TB: ss. 24-25 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Wypowiadanie się na 
temat roli nastolatków 
jako modeli do 
naśladowania 
Pisanie artykułu  

Mówienie: opisywanie ludzi, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, wyrażanie przypuszczenia, wątpliwości 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Pisanie: opisywanie ludzi, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie faktów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi, stosowanie 
zasad konstruowania tekstu, przedstawianie w logicznym porządku 
argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu 
Reagowanie ustne: aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, 
komentowanie, zgadzanie się lub kwestionowanie zdania innych uczestników 
dyskusji 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.14; III 4.1 4.5 4.10 5.1 5.3 5.5 5.12 5.13; 9 12 13 
Poziom rozszerzony: III 5.2; IV 6.2 6.3; V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 129 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 10 
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zdań 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Artykuł 

LE
K

C
JA

 6
 

Wyrażanie opinii 
na temat 
traktowania 
innych ludzi w 
sytuacjach 
zagrożenia w 
oparciu o 
przeczytany 
tekst pt. „New 
York mugging 
takes a 
surprising turn”. 
 

Praca na lekcji 
WB: ss. 8-9 
TB: ss. 133-134 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Wypowiadanie się na 
temat traktowania 
ludzi w kontekście 
wiary w zmianę 
ludzkiego zachowania 

Czytanie: oddzielanie faktów od opinii, znajdowanie określonych informacji w 
tekście, określanie głównej myśli tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
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 1.1 1.14; II 3.1 3.3; III 4.5 5.5; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: III 3.1 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstu pisanego Wybór 
wielokrotny 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Wybór 
wielokrotny (Test luk sterowanych) 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 129 
iTools 

LE
K

C
JA

 7
 (V

oc
ab

ul
ar

y 
In

si
gh

t Jak korzystać z 
różnego typu 
słowników? – 
ćwiczenia. 

Praca na lekcji 
SB: s. 14 
TB: s. 25 

Części mowy Korzystanie z różnego 
typów słowników 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym 
9 10 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 129 
iTools 

Praca domowa 
Wyszukanie 5 synonimów 
przymiotnika good i 
napisanie z nimi zdań 

LE
K

C
JA

 8
 (R

ev
ie

w
) 

Revision 1 – 
utrwalenie 
materiału z 
rozdziału 1 . 

Praca na lekcji 
SB: s. 15 
TB: s. 25 

NPP: Człowiek 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze 
Czas past simple 
Czas past perfect 
Czas past perfect continuous  

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.1 1.5; 9 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 129 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 11 

 UNIT 2 

LE
K

C
J

A
9

Rozmowy na 
temat trudnych 
warunków nauki 

Praca na lekcji 
SB: ss. 16-18 
TB: ss. 26-28 

NPP: Szkoła Konstrukcja 
rzeczownik + przyimek 
Czasy teraźniejsze 

Wypowiadanie się na 
temat różnych 
warunków i 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie intencji 
nadawcy/autora tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie 
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w oparciu o 
przeczytany 
tekst pt. „Making 
school 
meaningful”. 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 129-
130 
DVD Extra An English 
Education 
iTools 

środowiska nauki zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów, przedstawianie w logicznym 
porządku argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.3; II 3.3 3.4; III 4.5 4.7; IV 6.4; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: III 4.2; IV 6.2 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Wybór 
wielokrotny 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Wybór 
wielokrotny 

Praca domowa 
WB: s. 12 

Le
kc

ja
 1

0 
(2

B
) 

Niebezpieczne 
zawody – 
rozmowy z 
zastosowaniem 
czasów 
przyszłych. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 18-19 
TB: ss. 28-30 

NPP: Praca Czasy future 
continuous, future 
perfect, future perfect 
continuous 

Opisywanie 
niebezpiecznych 
zawodów 
Opisywanie przyszłych 
zdarzeń 
Przeprowadzanie 
wywiadu z osoba 
uprawiająca 
niebezpieczny zawód 
Opisywanie swoich 
intencji, planów, 
marzeń i nadziei na 
przyszłość 

Słuchanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie określonych 
informacji w tekście 
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie pewności, 
przypuszczenia, wątpliwości dotyczących przyszłych zdarzeń, opisywanie 
intencji, nadziei i planów na przyszłość 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form 
grzecznościowych 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.4; II 2.3 2.5; III 4.1 4.8 4.10; IV 6.2 6.3 6.4; 9 10 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 129-
130 
Reference and practice 
2.1, 2.2 (WB): s. 111 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 13 

LE
K

C
JA

 1
1 

(2
C

) 

Potrzeby 
społeczności 
lokalnej w 
oparciu o 
wysłuchane I 
przeczytane 
teksty – 
prowadzenie 
dyskusji. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 20-21 
TB: ss. 30-33  

NPP: Dom 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze, 
przyszłe i przeszłe 
Konstrukcja I wish + 
past 

Wyrażanie pomysłów 
związanych z 
przeznaczeniem i 
adaptacją pustych 
domów 
 
Dyskutowanie na 
temat przeznaczenia 
pieniędzy z 
otrzymanego grantu 
na innowacyjny projekt 
ułatwiający życie 
lokalnej społeczności 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście 
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii, pytanie o opinie i preferencje 
innych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, aktywne 
uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, komentowanie, zgadzanie się lub 
kwestionowanie zdania uczestników dyskusji 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem 
I 1.2 1.14; II 2.1 2.3; III 4.5; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 129-
130 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 14 
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LE
K

C
JA

 1
2 

(2
D

) 
Kultura 
Aborygenów w 
przeczytanym 
tekście 
„Songlines”. 
Zastosowanie 
zdań 
okolicznikowych 
w wyrażaniu 
intencji i planów 
na przyszłość. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 22-23 
TB: ss. 33-35 

NPP: Elementy wiedzy 
o krajach obszaru 
języka angielskiego 
Podróżowanie i 
turystyka 
 

Zdania okolicznikowe 
(future time clauses) 
Czasy przyszłe 
Przyrostki 
przymiotników -able i -
ible 
 

Relacjonowanie 
wybranych legend 
i/lub opowieści 
związanych ze 
znanymi sobie 
charakterystycznymi 
obiektami stworzonymi 
przez naturę lub 
człowieka 
Udzielanie rad w 
kwestii wyposażenia, 
ubioru i planu podróży 
do lasu deszczowego 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, rozpoznawanie 
związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Mówienie: opisywanie intencji, nadziei i planów na przyszłość 
Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
udzielanie rad 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.8 1.15; II 3.3 3.6; III 4.8; IV 6.4 6.8 6.10; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 129-
130 
Reference and practice 
2.3 (WB): s. 112 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 15 

LE
K

C
JA

 1
3 

(2
E)

 

Opisujemy 
wybrane miejsce 
w formie wpisu 
na blogu. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 24-25 
TB: ss. 35-37 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 
 

Przymiotniki i 
przysłówki 
Czasy przeszłe 

Tworzenie wpisu na 
blogu podróżniczym z 
opisem wybranego 
miejsca 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
kontekstu wypowiedzi, rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu 
wypowiedzi 
Pisanie: opisywanie miejsc, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, 
opisywanie swoich doświadczeń, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi, 
stosowanie zasad konstruowania tekstu  
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.8; II 3.3 3.5 3.7; III 5.1 5.4 5.9 5.12 5.13; 9 10 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Wpis na blogu (Opis 
miejsca) 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Wybór 
wielokrotny 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 129-
130 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 18 

LE
K

C
JA

 1
4 

 

Znaczenie 
edukacji w życiu 
człowieka – 
dostęp do 
edukacji w 
oparciu o 
przeczytany 
tekst pt. 
„Educating the 
world’s 
children”. 

Praca na lekcji 
WB: ss. 16-17 

NPP: Szkoła Czasowniki złożone 
(phrasal verbs) 

Rozmawianie na 
temat dostępności do 
edukacji 
Wypowiadanie się na 
temat znaczenia 
edukacji dla siebie 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem  
I 1.3; II 3.2 3.6; III 4.5; 9 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 
 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 129-
130 
iTools 

Praca domowa 
Opisanie swoich 
ulubionych zajęć w szkole 
lub innych edukacyjnych 
zajęć pozaszkolnych 
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LE
K

C
JA

 1
5 

(1
Vo

ca
bu

la
ry

Budowanie 
wyrazów z 
zastosowaniem 
przyrostków. 

Praca na lekcji 
SB: s. 26 
TB: ss. 36-37 

NPP: Dom Przyrostki Tworzenie wyrazów z 
zastosowaniem 
przyrostków 

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem 
I 1.2; 9 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 129-
130 
iTools 

LE
K

C
JA

 1
6 

(R
ev

ie
w

) 

Revision 2 – 
utrwalenie 
materiału z 
rozdziału 2 . 

Praca na lekcji 
SB: s. 27 
TB: s. 37 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 
Państwo i 
społeczeństwo 
Szkoła 

Konstrukcja rzeczownik + przyimek 
Czasy present simple i present continuous 
Czasy future continuous, future perfect, future 
perfect continuous 
Zdania okolicznikowe (future time clauses) 

Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem 
I 1.3 1.8 1.14; 9 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
  

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 129-
130 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 19 

LE
K

C
JA

 1
7 

(C
um

ul
at

iv
e 

R
ev

ie
w

) 

Podsumowanie 
wiadomości z 
rozdziałów 1-2 w 
zadaniach 
ćwiczących 
umiejętność 
mówienia, 
pisania, czytania 
i słuchania ze 
zrozumieniem. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 28-29 
TB: s. 37 

NPP: Świat przyrody 
Podróżowanie i 
turystyka 

Czasy teraźniejsze, 
przyszłe i przeszłe 
 

Opisywanie 
niebezpiecznych 
zjawisk pogodowych 
Pisanie artykułu z 
opisem tajemniczego 
miejsca 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich poglądów i opinii, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań 
Pisanie: opisywanie miejsc, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i 
opinii, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, stosowanie właściwego stylu 
wypowiedzi, stosowanie zasad konstruowania tekstu  
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.8 1.13; II 2.3 3.3; III 4.1 4.5 4.7 5.1 5.4 5.5 5.12 5.13; 9 10 12 13 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Test luk 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Artykuł 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 129-
130 
iTools 

Praca domowa 
Opisanie wybranego 
niebezpiecznego zjawiska 
pogodowego i jego 
skutków 
Przygotowanie do testu 

Le
kc

ja
 1

8 Progress Test Units 1-2. 
 
 
 

 Unit 3 
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LE
K

C
JA

 1
9 

(3
A

) 
Jakie 
przedmioty 
znajdują się w 
naszych 
domach – 
opisywanie 
pokoju w 
oparciu o 
przeczytany 
tekst pt. „The 
stuff in our life”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 30-32 
TB: ss. 38-40 

NPP: Człowiek 
Dom 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 
Czasowniki złożone 
(phrasal verbs) 
 

Wypowiadanie się na 
temat powodów, dla 
których ludzie zbierają 
i trzymają 
niepotrzebne im 
przedmioty 
Opisywanie swojego 
pokoju 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie intencji 
nadawcy/autora tekstu 
Pisanie: opisywanie miejsc, stosowanie zasady konstruowania tekstów 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie 
miejsc 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.2; II 3.3 3.4; III 4.1 4.5 5.1 5.12; 9 10 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Prawda/Fałsz 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 130-
131 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 20 

LE
K

C
JA

 2
0 

(3
B

) 

Czy 
potrzebujemy aż 
tyle rzeczy? – 
dyskusje na 
tematy związane 
z nadmierną 
konsumpcją i 
recyklingiem z 
zastosowaniem 
przedimków i 
określników 
ilości. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 32-33 
TB: ss. 40-42 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 
Świat przyrody 

Przedimki 
Określniki ilości 
(Determiners) 
 

Dyskutowanie na 
tematy związane z 
ochroną środowiska w 
kontekście recyklingu, 
redukcji posiadanych 
rzeczy 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych 
Mówienie: opisywanie miejsc, czynności, przedmiotów, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń 
Pisanie: opisywanie przedmiotów, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, 
opisywanie swoich doświadczeń 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem 
I 1.8 1.13; II 3.3; III 4.1 4.4 4.5 4.9 5.1 5.4 5.9; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 130-
131 
iTools 
Reference and practice 
3.1, 3.2 (WB): s.113 

Praca domowa 
WB: s. 21 

LE
K

C
JA

 2
1 

(3
C

) 

Opisywanie 
przedmiotów i 
dzieł sztuki z 
zastosowaniem 
przymiotników w 
odpowiedniej 
kolejności. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 34-35 
TB: ss. 42-45 

NPP: Świat przyrody Kolejność 
przymiotników przed 
rzeczownikiem 
Czasy teraźniejsze 
 

Opisywanie 
przedmiotów 
przerobionych na inne 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych 
Mówienie: opisywanie przedmiotów, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi 
Słuchanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście, oddzielanie faktów od opinii 
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 4.12; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: II 2.1 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz, 
Dobieranie 
MATURA EGZAMIN USTNY: Opisywanie ilustracji i odpowiedź na pytania 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 130-
131 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 22 

LE
K

C
JA

 2
2 

(3
D

)

Opisywanie 
miejsc 
związanych z 
historią z 
zastosowaniem 

Praca na lekcji 
SB: ss. 36-37 
TB: ss. 45-46 

NPP: Kultura 
Podróżowanie i 
turystyka 

Wyrazy złożone 
(przymiotnik/przysłówe
k/rzeczownik + 
imiesłów) 
Konstrukcje 

Opisywanie obejrzanej 
wystawy 
Relacjonowanie wizyty 
w muzeum 
Opisywanie 

Mówienie: opisywanie miejsc, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów 
Pisanie: opisywanie miejsc i przedmiotów 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie głównej 

Dodatkowo 
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poznanych 
konstrukcji 
czasownikowych 
i wyrazów 
złożonych. 

Wordlist (WB): ss. 130-
131 
iTools 
DVD Extra: Museums 
Reference and practice 
3.3 (WB): s.114 

czasownikowe (verb 
patterns) 

wybranego miejsce 
historycznego 

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 1.8 1.9; II 3.2 3.3; III 4.1 4.5 5.1; IV 6.4; 9 10 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Dobieranie 

Praca domowa 
WB: s. 23 

LE
K

C
JA

 2
3 

(3
E)

 

Zastosowanie 
konstrukcji 
having + past 
participle i after 
+ -ing oraz as + 
past simple / 
present 
participle w 
opowiadaniu o 
zagubionym w 
podróże 
przedmiocie. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 38-39 
TB: ss. 47-48 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 

Konstrukcje having + 
past participle i after + 
-ing 
Konstrukcja as + past 
simple / present 
participle 
 

Opowiadanie historii, 
zachowując właściwą 
kolejność zdarzeń 
Pisanie opowiadania 
na temat zgubionego 
w podróży przedmiotu 

Mówienie: opisywanie miejsc, ludzi i przedmiotów, wyrażanie pewności, 
przypuszczenia i wątpliwości, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, 
opisywanie swoich doświadczeń 
Pisanie: opisywanie przedmiotów, czynności, miejsc, ludzi, stosowanie zasad 
konstruowania tekstu, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi, 
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie głównej 
myśli tekstu 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, 
dokonywanie samooceny 
I 1.8; II 2.3 3.1 3.2; III 4.1 4.4 4.9 4.10 5.1 5.4 5.9 5.12 5.13; 9 12 13 
 
MATURA EGZAMIN USTNY: Opisywanie ilustracji i odpowiedź na pytania 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 130-
131 
iTools 
Reference and practice 
3.4 (WB): s.114 

Praca domowa 
WB: s. 26 

LE
K

C
JA

 2
4 

(R
ea

di
ng

) 

Cenne 
przedmioty w 
przeczytanym 
tekście pt. „The 
thrill of the 
chase”. 

Praca na lekcji 
WB: ss. 24-25 
TB: s. 137 

NPP: Człowiek Konstrukcje having + 
past participle i after + 
-ing 
Konstrukcja as + past 
simple / present 
participle 
Czasy przeszłe 
 

Opowiadanie historii 
cennych przedmiotów 

Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, określanie intencji 
autora/nadawcy tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście, 
oddzielanie faktów od opinii 
Pisanie: opisywanie przedmiotów, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości 
Mówienie: opisywanie przedmiotów, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1; II 3.3 3.4 3.5; III 4.1 4.4 5.1 5.4; 9 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Wybór 
wielokrotny 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 130-
131 
iTools 

Praca domowa 
Napisanie planu 
przeczytanego podczas 
lekcji opowiadania  

LE
K

C
J

A
25

Korzystanie ze 
słowników pod 
kątem 

Praca na lekcji 
SB: s. 40 
TB: s. 48 

Czasowniki złożone (phrasal verbs) Korzystanie ze 
słowników 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym (słowniki) 
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znaczenia 
czasowników 
złożonych. 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 130-
131 

9 12 13 
LE

K
C

JA
 2

6 
(R

ev
ie

w
) 

Revision 3 – 
utrwalenie 
materiału z 
rozdziału 3 . 

Praca na lekcji 
SB: s. 41 
TB: s. 48 

NPP: Podróżowanie i 
turystyka 
 

Czasowniki złożone (phrasal verbs) 
Kolejność przymiotników przed rzeczownikami 
Konstrukcje having + past participle i after + -ing 
Konstrukcja as + past simple / present participle 
Wyrazy złożone 
(przymiotnik/przysłówek/rzeczownik + imiesłów) 
Przedimki 
Określniki ilości (Determiners) 

Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem 
I 1.8; 9 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 130-
131 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 27 

 UNIT 4 

LE
K

C
JA

 2
7 

(4
A

) 

Inzynieria 
genetyczna w 
oparciu o 
przeczytany 
tekst pt. 
„Gattaca”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 42-44 
TB: ss. 49-51 

NPP: Człowiek 
Nauka i technika 

Czasowniki i 
rzeczowniki w takiej 
samej formie 
Przyrostki 
rzeczowników 

 

Wypowiadanie się na 
temat inżynierii 
genetycznej i jej strony 
moralnej  

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, wyrażanie 
pewności, przypuszczenia i wątpliwości 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Pisanie: opisywanie ludzi, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, 
opisywanie doświadczeń innych osób, przedstawianie faktów 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym, współdziałanie w 
grupie 
I 1.1 1.12; II 3.3; III 4.5 4.10 5.1 5.3 5.4 5.9; 9 10 11 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 131-
132 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 28 

Le
kc

ja
 2

8 
(4

B
) 

Zastosowanie 
czasów 
przeszłych, 
przyszłych i 
teraźniejszych w 
opisywaniu 
nawykowego 
zachowania. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 44-45 
TB: ss. 51-53 

NPP: Zdrowie 
Kultura 

Czas past simple 
Used to 
Would 
Czas present simple 
Czas present 
continuous 
Czas future simple 
 

Opisywanie 
zachowania 
nawykowego  

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opowiadanie o wydarzeniach życia 
codziennego i komentowanie ich 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem 
I 1.9 1.11; II 2.3 3.3; III 4.2 4.4 4.5; 9 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 131-
132 
iTools 
Reference and practice 
4.1 (WB): s.115 

Praca domowa 
WB: s. 29 
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LE
K

C
JA

 2
9 

(4
C

) 
Czy operacja 
plastyczna może 
wpłynąć na 
poczucie 
własnej 
wartości? – 
prowadzenie 
dyskusji na 
tematy związane 
z wyglądem 
zewnętrznym. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 46-47 
TB: ss. 53-56 

NPP: Człowiek 
Zdrowie 
Nauka i technika 

Czasy teraźniejsze Dyskutowanie na 
tematy związane z 
wyglądem 
zewnętrznym i jego 
znaczeniem dla 
poczucia własnej 
wartości w kontekście 
przeprowadzania 
operacji plastycznych 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Czytanie: określanie intencji nadawcy/autora tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych, 
aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, komentowanie, zgadzanie się 
lub kwestionowanie zdania innych uczestników dyskusji 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Przetwarzanie tekstu: streszczanie usłyszanego 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 1.1 1.11 1.12; II 2.3 3.3 3.4; III 4.5; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3; V 8.1 8.3 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 131-
132 
iTools 
DVD extra: Surgery: old 
and new 

Praca domowa 
WB: s. 30 

LE
K

C
JA

 3
0 

(4
D

) 

Opisywanie 
przyszłości z 
perspektywy 
przeszłości w 
oparciu o 
przeczytany 
fragment książki 
pt. 
„Frankenstein”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 48-49 
TB: ss. 56-58 

NPP: Człowiek 
 

Future in the past Wyrażanie i 
opisywanie zdarzeń 
przyszłych z 
perspektywy przeszłej 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie intencji 
nadawcy/autora tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie 
swoich planów i intencji 
Pisanie: opisywanie planów i intencji 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1; II 3.3 3.4; III 4.5 4.8 5.8; 9 10 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość Wybór wielokrotny 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 131-
132 
iTools 
Reference and practice 
4.2 (WB): s.116 

Praca domowa 
WB: s. 31 

LE
K

C
JA

 3
1 

(4
E)

 

Operacja 
plastyczna dla 
nastolatka - 
piszemy list do 
redakcji gazety. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 50-51 
TB: ss. 58-59 

NPP: Człowiek 
Zdrowie 
Nauka i technika 

Czasy teraźniejsze, 
przeszłe i przyszłe 

Pisanie listu do 
redakcji gazety w 
odpowiedzi na 
przeczytany artykuł 
dotyczący operacji 
plastycznych 
nastolatków 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, określanie głównej myśli 
poszczególnych części tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście, 
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, 
oddzielanie faktów od opinii 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie 
doświadczeń swoich i innych osób, przedstawianie argumentów za daną tezą 
i/lub rozwiązaniem, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
formalnego stylu wypowiedzi 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie 
swoich opinii i preferencji, ustosunkowywanie się do opinii innych osób, 
przedstawianie opinii i argumentów, komentowanie, akceptowanie lub 
kwestionowanie zdania innych, spekulowanie na temat przyczyn i 
konsekwencji zdarzeń 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 131-
132 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 34 
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I 1.1 1.11 1.12; II 3.1 3.2 3.3 3.6; III 5.5 5.9 5.12 5.13; IV 7.2; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: II 3.1; III 5.2; IV 7.2 7.3 7.4 7.5; V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna List formalny 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Wybór 
wielokrotny 

LE
K

C
JA

 3
2 

(R
ea

di
ng

) 

Dyskusja na 
temat powiązań 
pomiędzy 
światem sportu i 
genetyką w 
oparciu o tekst 
pt. „Is the 
genetically-
modified athlete 
on the way?”. 

Praca na lekcji 
WB: ss. 32-33 
TB: ss. 139-140 

NPP: Nauka i technika 
Sport 

Czasy teraźniejsze, 
przeszłe i przyszłe 
 

Rozmawianie na 
temat powiązań 
pomiędzy sportem i 
genetyką 

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych, 
aktywne uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, komentowanie, zgadzanie się 
lub kwestionowanie zdania innych uczestników dyskusji, wysuwanie i 
rozważanie hipotez 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, wyrażanie 
pewności, przypuszczenia i wątpliwości 
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.10 1.12; II 3.2; III 4.5 4.10; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3 6.5 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie, 
Prawda/Fałsz 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 131-
132 
iTools 

Praca domowa 
Opisanie swojej ulubionej 
dyscypliny sportowej 

LE
K

C
JA

 3
3 

(1
Vo

ca
bu

la
ry

 
In

si
gh

t

Pochodzenie 
wybranych 
idiomów – 
domyślanie się 
znaczenia 
wyrażeń 
idiomatycznych. 

Praca na lekcji 
SB: s. 52 
TB: ss. 59-60 

NPP: Człowiek Idiomy Odgadywanie 
znaczenia idiomów  

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym (słowniki) 
I 1.1; 9 11 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 131-
132 

Praca domowa 
Wyszukanie informacji 
dotyczących pochodzenia 
pięciu wybranych idiomów 

LE
K

C
JA

 3
4 

(R
ev

ie
w

)

Revision 4 – 
utrwalenie 
materiału z 
rozdziału 4 . 

Praca na lekcji 
SB: s. 53 
TB: s. 60 

NPP: Człowiek Czasowniki i rzeczowniki w takiej samej formie 
Przyrostki rzeczowników 
Czas past simple 
Used to 
Would 
Czas present simple 
Czas present continuous 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem 
I 1.1; 9 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 131-
132 
iTools 
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Praca domowa 
WB: s. 35 

Czas future simple 
Future in the past 
 

LE
K

C
JA

 3
5 

(C
um

ul
at

iv
e 

R
ev

ie
w

) 

Podsumowanie 
wiadomości z 
rozdziałów 1-4 w 
zadaniach 
ćwiczących 
umiejętność 
mówienia, 
pisania, czytania 
i słuchania ze 
zrozumieniem. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 54-55 
TB: s.60 

NPP: Człowiek 
Zdrowie 

Czasy teraźniejsze, 
przeszłe i przyszłe 
 

Pisanie listu do 
redakcji gazety w 
odpowiedzi na 
przeczytaną 
wypowiedź i artykuł 
dotyczący klonowania 
mamuta 

Mówienie: opisywanie ludzi, czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów, wyrażanie pewności, przypuszczenia i wątpliwości, 
przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań i poglądów 
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu, określanie intencji nadawcy/autora tekstu, oddzielanie faktów od opinii 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie 
doświadczeń swoich i innych osób, przedstawianie argumentów za daną tezą 
i/lub rozwiązaniem, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie 
formalnego stylu wypowiedzi 
Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie 
swoich opinii i preferencji, ustosunkowywanie się do opinii innych osób, 
przedstawianie opinii i argumentów, komentowanie, akceptowanie lub 
kwestionowanie zdania innych, spekulowanie na temat przyczyn i 
konsekwencji zdarzeń 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1 1.11 1.12; II 3.4 3.6; III 4.1 4.5 4.7 4.10 5.5 5.9 5.12 5.13; IV 7.2; 9 10 12 
13 
Poziom rozszerzony: II 3.1; III 5.2; IV 7.2 7.3 7.4 7.5 
 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału 
stymulującego 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Wybór 
wielokrotny 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna List formalny 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 130-
132 
iTools 

Praca domowa 
Stworzenie listy zasad 
zdrowego stylu życia 

Le
kc

ja
 

36

Progress Test Units 3-4. 

 Unit 5 

LE
K

C
JA

 3
7 

(5
A

) Języki świata w 
kontekście 
przeczytanego 
tekstu pt. 
„Words, words, 
words”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 56-58 
TB: ss. 61-63 

NPP: Elementy wiedzy 
o krajach obszaru 
języka angielskiego 
oraz o kraju ojczystym 

Czasowniki złożone 
(phrasal verbs) z on 
Przedrostki przed 
czasownikami en-, 
em- 
 

Wypowiadanie się na 
temat języków 
zagrożonych 
wyginięciem 
 

Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, stosowanie 
formalnego stylu wypowiedzi 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, stosowanie 
formalnego stylu wypowiedzi 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 132 
iTools 
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DVD extra: Look it up! Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.15; II 3.6; III 4.5 4.12 5.5 5.12; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 

Praca domowa 
WB: s. 36 

LE
K

C
JA

 3
8 

(5
B

) 

Różne metody 
nauki języków – 
rozmowy z 
zastosowaniem 
czasowników 
modalnych. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 58-59 
TB: ss. 63-65 

NPP: Elementy wiedzy 
o krajach obszaru 
języka angielskiego 
oraz o kraju ojczystym 

Czasowniki modalne: 
should/shouldn’t, have 
to/don’t have to, 
must/mustn’t, need, 
needn’t, ought to, had 
better not 
Czasowniki modalne 
w czasie przeszłym 
 

Wypowiadanie się na 
temat różnych metod i 
sposobów nauki 
języków obcych 
Stosowanie 
akronimów w 
komunikowaniu się 
przez telefon lub 
Internet 

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich preferencji i pytanie o preferencje 
innych, udzielanie rad 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie 
własnych doświadczeń, przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań i 
poglądów 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
 I 1.15; 2.3 3.3; III 4.5 4.7 4.9; IV 6.8 6.10; 9 10 12 13  
Poziom rozszerzony: V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań, Test luk sterowanych 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 132 
iTools 
Reference and practice 
5.1, 5.2 (WB): s.117 

Praca domowa 
WB: s. 37 

LE
K

C
JA

 3
9 

(5
C

) 

Czy biblioteki są 
potrzebne? – 
dyskusje na 
temat bibliotek i 
książek w 
oparciu o 
wysłuchane 
wypowiedzi. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 60-61 
TB: ss. 65-68 

NPP: Kultura Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 
 

Wyrażanie swoich 
preferencji związanych 
z książkami 
Wypowiadanie się na 
temat bibliotek 

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich preferencji i pytanie o preferencje 
innych, uzyskiwanie i udzielanie informacji i wyjaśnień 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań 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 1.9; 2.3 3.3; III 4.1 4.5 4.7; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13  
Poziom rozszerzony: V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Wybór 
wielokrotny 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 132 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 38 

LE
K

C
J

A
40

Opisywanie 
umiejętności i 
osiągnięć w 

Praca na lekcji 
SB: ss. 62-63 
TB: ss. 68-70  

NPP: Kultura Can/can’t, 
could/coluldn’t, be 
able to 

Opisywanie 
umiejętności i 
zdolności w różnych 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii i poglądów, opisywanie swoich doświadczeń 
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kontekście 
przeczytanego 
tekstu na temat 
W. Szekspira. 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 132 
iTools 
Reference and practice 
5.3 (WB): s.118 

Konstrukcje succeed 
in + -ing, manage to + 
infinitive 

czasach 
Opisywanie swoich 
uzdolnień i talentów 

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.9; II 3.3; III 4.1 4.5 4.9; 9 10 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Prawda/Fałsz 

Praca domowa 
WB: s. 39 

LE
K

C
JA

 4
1 

(5
E)

 

Piszemy 
recenzję 
wybranej 
książki. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 64-65 
TB: ss. 70-71 

NPP: Kultura Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Pisanie recenzji 
książki 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, rozpoznawanie 
związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i czynności, przedstawianie 
faktów, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie 
swoich opinii, poglądów, przedstawianie opinii innych osób, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem 
I 1.9; II 3.3 3.6; III 5.1 5.3 5.4 5.5 5.6 5.12 5.13; 9 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Recenzja 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 132 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 42 

LE
K

C
JA

 4
2 

(R
ea

di
ng

) 

Książka czy 
Internet? – czy 
korzystanie z 
Internetu 
ogranicza nasze 
myślenie? – 
rozmowy w 
oparciu o 
przeczytany 
tekst pt. „More 
speed, less 
analysis?”. 
 

Praca na lekcji 
WB: ss. 40-41 
TB: s. 142 

NPP: Człowiek 
Nauka i technika 

Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Wypowiadanie się na 
temat różnych form 
czytania i komunikacji  

Czytanie: oddzielanie faktów od opinii, znajdowanie określonych informacji w 
tekście, rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie 
swoich doświadczeń 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.9 1.12; II 3.3 3.6; III 4.5 4.9; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: II 3.1 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 132 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 7 

LE
K

C
JA

 4
3 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

In
si

gh
t

Przekształcanie 
wyrazów na 
czasowniki i na 
rzeczowniki z 
wykorzystaniem 
słowników. 

Praca na lekcji 
SB: s. 66 
TB: s. 71 

NPP: Nauka i technika Części mowy 
 

Korzystanie ze 
słownika 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym (słowniki) 
I 1.12; 9 12 13 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 132 
iTools 

L E Revision 5 – Praca na lekcji NPP: Człowiek Czasowniki złożone (phrasal verbs) z on Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
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utrwalenie 
materiału z 
rozdziału 5 . 

SB: s. 67 
TB: s. 71 

Kultura 
Nauka i technika 

Przedrostki przed czasownikami en-, em- 
Czasowniki modalne: should/shouldn’t, have 
to/don’t have to, must/mustn’t, need, needn’t, 
ought to, had better not 
Czasowniki modalne w czasie przeszłym 
Can/can’t, could/coluldn’t, be able to 
Konstrukcje succeed in + -ing, manage to + 
infinitive 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, dokonywanie samooceny 
 I 1.1 1.9 1.12; 9 12 13  
Poziom rozszerzony: V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 132 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 43 

 UNIT 6 

LE
K

C
JA

 4
5 

(6
A

) 

Fenomen 
dziennikarstwa 
obywatelskiego 
w tekście pt. 
„Armed with a 
smartphone”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 68-70 
TB: ss. 73-75 

NPP: Kultura Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Wypowiadanie się na 
temat dziennikarstwa 
obywatelskiego 
Przedstawianie 
wiadomości 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opowiadanie o 
wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich, przedstawianie zalet i 
wad różnych rozwiązań i poglądów, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości 
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.9; II 3.2 3.3; III 4.2 4.4 4.5 4.7; IV 6.4 6.8; V 8.3; 9 10 12 13 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Wybór 
wielokrotny 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 132-
133 
iTools 
DVD extra: Good news 
travels fast 

Praca domowa 
WB: s. 44 

Le
kc

ja
 4

6 
(6

B
) 

Spekulowanie 
na temat reklam 
telewizyjnych z 
zastosowaniem 
konstrukcji z 
czasownikami 
modalnymi. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 70-71 
TB: ss. 75-77 

NPP: Kultura Konstrukcje must have 
+ past participle, can’t 
have + past participle, 
may/could/might have 
+ past participle 
Konstrukcje have 
to/must + infinitive, 
can’t + infinitive 

Spekulowanie na 
temat zdarzeń 
przeszłych, przyszłych 
i teraźniejszych 

Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opowiadanie o 
wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich, wyrażanie pewności, 
przypuszczenia, wątpliwości, opisywanie ludzi, miejsc i czynności 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem 
I 1.9; II 2.3; III 4.1 4.2 4.5 4.10; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Dobieranie 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 132-
133 
iTools 
Reference and practice 
6.1 (WB): s.119 

Praca domowa 
WB: s. 45 
 

LE
K

C
J

A
47

Jaki temat 
wiadomości jest 
najciekawszy? – 

Praca na lekcji 
SB: ss. 72-73 
TB: ss. 77-80 

NPP: Człowiek 
Kultura 

Czasowniki modalne 
 

Wypowiadanie się na 
temat powodów chęci 
bycia sławnym 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opowiadanie o 
wydarzeniach życia codziennego i komentowanie ich, opisywanie ludzi, 
miejsc, przedmiotów, czynności, przedstawianie wad i zalet różnych 
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ćwiczenia w 
rozumieniu ze 
słuchu i w 
prowadzeniu 
dyskusji. 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 132-
133 
iTools 
 

Opisywanie zdjęć 
przedstawiających 
rzeźby z piasku 

rozwiązań i poglądów 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych, rozpoczynanie, 
prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, 
proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii, aktywne 
uczestniczenie w rozmowie i dyskusji, komentowanie, zgadzanie się lub 
kwestionowanie zdania innych uczestników dyskusji 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
kontekstu wypowiedzi 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym 
(słowniki) 
I 1.1 1.9; II 2.3 2.5; III 4.1 4.2 4.5 4.7; IV 6.2 6.3 6.4 6.6 6.8; 9 10 11 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie 
MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału 
stymulującego 

Praca domowa 
WB: s. 46 

LE
K

C
JA

 4
8 

(6
D

) 

Zastosowanie 
inwersji w 
wypowiedziach 
dotyczących 
filmów 
dokumentalnych 
w oparciu o 
przeczytany 
artykuł pt. 
„Seeing is 
believing”. 

Praca na lekcji 
SB: ss.74-75 
TB: ss. 80-82 

NPP: Kultura Inwersja Wypowiadanie się na 
temat podobieństw i 
różnic pomiędzy 
filmami fabularnymi i 
dokumentalnymi 

Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opowiadanie o wydarzeniach życia 
codziennego i komentowanie ich 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.9; II 3.3 3.6; III 4.2 4.4 4.5; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań, Wybór wielokrotny 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 132-
133 
iTools 
Reference and practice 
6.2 (WB): s.120 

Praca domowa 
WB: s. 47 

LE
K

C
JA

 4
9 

(6
E)

 

Czy warto 
śledzić 
wiadomości? – 
piszemy artykuł. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 76-77 
TB: ss. 82-83  

NPP: Kultura Czasy teraźniejsze, 
przeszłe i przyszłe 

Wypowiadanie się na 
temat śledzenia 
wiadomości i bycia na 
bieżąco z 
wiadomościami 
Pisanie artykułu 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście, oddzielanie faktów od opinii 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, stosowanie 
zasad konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi, 
przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw danej tezie 
lub rozwiązaniu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 132-
133 
iTools 

Praca domowa 
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WB: s. 50 pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.9; II 3.1 3.3; III 4.5 5.5 5.12 5.13; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: II 3.1; III 5.2; V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań  
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Artykuł 

LE
K

C
JA

 5
0 

(R
ea

di
ng

) 

Ważne 
wydarzenia w 
oczach fotografa 
wojennego w 
tekście pt. „The 
life of a war 
photographer”. 

Praca na lekcji 
WB: ss. 48-49 
TB: s. 144  

NPP: Praca 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze Opisywanie zdjęć 
związanych z ważnymi 
wydarzeniami 

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, przedmiotów, wyrażanie i 
uzasadnianie opinii i poglądów  
Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości 
językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.4 1.14; II 3.2 3.3; III 4.1 4.5; 9 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie, 
Wybór wielokrotny 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 132-
133 
iTools 

Praca domowa 
Napisanie krótkiego tekstu 
w formie wiadomości z 
bieżących wydarzeń na 
świecie 

LE
K

C
JA

 5
1 

(1
Vo

ca
bu

la
ry

In
si

gh
t

Zastosowanie 
przysłówków 
wzmacniających 
znaczenie 
innych wyrazów. 

Praca na lekcji 
SB: s. 78 

Przysłówki Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem 
9 12 13 Dodatkowo 

Wordlist (WB): ss. 132-
133 

LE
K

C
JA

 5
2 

(R
ev

ie
w

) 

Revision 6 – 
utrwalenie 
materiału z 
rozdziału 6 . 

Praca na lekcji 
SB: s. 79 

NPP: Kultura Czasowniki modalne 
Konstrukcje must have + past participle, can’t 
have + past participle, may/could/might have + 
past participle 
Konstrukcje have to/must + infinitive, can’t + 
infinitive 
Inwersja 

Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.9; 9 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań  

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 132-
133 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 51 

LE
K

C
J

A
53

Podsumowanie 
wiadomości z 
rozdziałów 1-6 w 

Praca na lekcji 
SB: ss. 80-81 
TB: s. 84 

NPP: Kultura 
Państwo i 
społeczeństwo 

Konstrukcje must have 
+ past participle, can’t 
have + past participle, 

Wypowiadanie się na 
temat różnych 
środków przekazu 

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście, określanie kontekstu wypowiedzią, oddzielanie faktów od 
opinii 
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zadaniach 
ćwiczących 
umiejętność 
mówienia, 
pisania, czytania 
i słuchania ze 
zrozumieniem. 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 132-
133 
iTools 

may/could/might have 
+ past participle 
Konstrukcje have 
to/must + infinitive, 
can’t + infinitive 
Inwersja 
Czasy teraźniejsze, 
przeszłe i przyszłe 

informacji 
Pisanie artykułu na 
temat popularnego 
wśród nastolatków 
filmu dokumentalnego 

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, przedmiotów, wyrażanie i 
uzasadnianie opinii i poglądów  
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, stosowanie 
zasad konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi, 
przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw danej tezie 
lub rozwiązaniu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.9 1.14; II 2.1 2.3 2.5 3.3; III 4.1 4.5 5.5 5.12 5.13; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: II 2.1; III 5.2; V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN USTNY: Opis ilustracji i odpowiedź na pytania 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wybór wielokrotny 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Artykuł 

Praca domowa 
Napisanie krótkiego tekstu 
(około 10 zdań) na temat 
najpopularniejszego wśród 
nastolatków źródła 
informacji o bieżących 
wydarzeniach w kraju i na 
świecie 

Le
kc

ja
 

54

Progress Test Units 5-6. 

 Unit 7 

LE
K

C
JA

 5
5 

(7
A

) 

Zalety i wady 
bycia 
nieśmiertelnym 
– rozmowy w 
oparciu o 
przeczytany 
tekst pt. „From 
here to eternity”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 82-84 
TB: ss. 85-87 

NPP: Człowiek Czasowniki złożone 
(phrasal verbs) z off 

Wypowiadanie się na 
temat 
nieśmiertelności, 
ważnych etapów i 
wydarzeń w życiu 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów, wyrażanie 
pewności, przypuszczenia i wątpliwości, przedstawianie zalet i wad różnych 
rozwiązań i problemów, opisywanie swoich doświadczeń, relacjonowanie 
wydarzeń z przeszłości 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.1; II 3.3; III 4.4 4.5 4.7 4.9 4.10; 9 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań, Test luk 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 133 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 52 

LE
K

C
JA

 5
6 

(7
B

) Zastosowanie 
trybu 
warunkowego 
do opisywania 
szczęśliwych 
zbiegów 
okoliczności. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 84-85 
TB: ss. 87-89 

NPP: Człowiek I, II, II i mieszany tryb 
warunkowy 

Opisywanie 
szczęśliwych zbiegów 
okoliczności 
Rozmawianie na 
temat hipotetycznych 
zdarzeń 

Mówienie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie doświadczeń 
swoich i innych osób, wyrażanie pewności, przypuszczenia i wątpliwości 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wysuwanie i rozważanie hipotez 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 133 
iTools  
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Reference and practice 
7.1, 7.2 (WB): s.121 

świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.1; II 2.3; III 4.4 4.9 4.10; IV 6.4; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.5; V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań 

Praca domowa 
WB: s. 53 

LE
K

C
JA

 5
7 

(7
C

) 

Jak 
społeczeństwo 
traktuje ludzi 
młodych i 
starszych? – 
dyskusje w 
oparciu o 
wysłuchane 
teksty. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 86-87 
TB: ss. 89-92 

NPP: Człowiek 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze 
Tryby warunkowe 
 

Wypowiadanie się na 
temat ludzi starszych i 
ich traktowania przez 
siebie i społeczeństwo 

Mówienie: opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego i komentowanie 
ich, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, wyrażanie pewności, 
przypuszczenia i wątpliwości 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych, wysuwanie i rozważanie 
hipotez, 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, korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim  
I 1.1 1.14; II 2.3; III 4.2 4.5 4.10; IV 6.4 6.8; 9 10 11 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2 6.3 6.5 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wybór wielokrotny 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 133 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 54 

LE
K

C
JA

 5
8 

(7
D

) 

Wysuwanie 
przypuszczeń i 
hipotez z 
zastosowaniem 
poznanych 
konstrukcji 
gramatycznych. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 88-89 
TB: ss. 92-94 

NPP: Człowiek Konstrukcje dotyczące 
domniemanej 
przeszłości i 
teraźniejszości: 
Imagine/Suppose/Sup
posing + past/present 
simple 
I’d rather/sooner + 
bezokolicznik 
I’d rather/sooner + 
past simple 
as if/though + 
past/present simple 
Imagine/Suppose/Sup
posing + past perfect 
I’d rather/sooner + 
have + past participle 
I’d rather/sooner +past 
perfect 
It was as if/though + 
past perfect 

Wysuwanie 
przypuszczeń i hipotez 
na temat różnych 
zdarzeń  

Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, 
znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, wyrażanie 
pewności, przypuszczenia i wątpliwości, relacjonowanie wydarzeń z 
przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: wysuwanie i rozważanie hipotez 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.1; II 2.3 3.2 3.3; III 4.4 4.5 4.9 4.10; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.5 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 133 
iTools 
DVD extra: Making 
decisions 

Praca domowa 
WB: s. 55 
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LE
K

C
JA

 5
9 

(7
E)

 
Piszemy 
rozprawkę na 
temat 
traktowania ludzi 
starszych. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 90-91 
TB: ss. 94-95 

NPP: Człowiek 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze, 
przeszłe i przyszłe 
 

Pisanie rozprawki na 
temat związany z 
traktowaniem 
starszych ludzi w 
społeczeństwie 
Wypowiadanie się w 
formie rozprawki na 
temat zależności bycia 
szczęśliwym od 
pieniędzy 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie 
opinii innych osób, przedstawianie faktów, stosowanie zasad konstruowania 
tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi (formalny), przedstawianie 
w logicznym porządku argumentów za i/lub przeciw danej tezie lub 
rozwiązaniu 
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, dokonywanie samooceny 
I 1.1 1.14; II 3.3; III 4.5 5.3 5.5 5.12 5.13; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: III 5.2; V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 133 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 58 

LE
K

C
JA

 6
0 

(R
ea

di
ng

) 

Rola szczęści w 
ważnych 
odkryciach w 
kontekście 
tekstu pt. „ 
Serendipity”. 
 

Praca na lekcji 
WB: ss. 56-57 
TB: s. 146 

NPP: Człowiek 
Nauka i technika 

Czasy teraźniejsze, 
przeszłe i przyszłe 

Wypowiadanie się na 
temat roli szczęści w 
dokonywaniu ważnych 
odkryć 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, oddzielanie faktów 
od opinii, rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu 
Mówienie: 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 1.1 1.12; II 3.3 3.6; III 4.5; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: II 3.1 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie, 
Prawda/Fałsz 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 133 
iTools 

Praca domowa 
Pisze krótką relację z 
sytuacji, w której 
przypadkowo coś 
odkrył/odkryła (6-10 zdań) 

LE
K

C
JA

 6
1 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

In
si

gh
t

Wyszukiwanie i 
stosowanie 
wyrazów o 
różnych 
znaczeniach. 

Praca na lekcji 
SB: s. 92 
TB: s. 96 

Would i could Korzystanie ze 
słownika 

Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu lub formy tekstu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim  
9 11 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 133 

LE
K

C
J

A
62

Revision 7 – 
utrwalenie 
materiału z 

Praca na lekcji 
SB: s. 93 
TB: s. 96 

NPP: Człowiek 
Państwo i 
społeczeństwo 

Czasowniki złożone (phrasal verbs) z off 
I, II, II i mieszany tryb warunkowy 
Konstrukcje dotyczące domniemanej przeszłości 

Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
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rozdziału 7 . Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 133 
iTools 

i teraźniejszości: 
Imagine/Suppose/Supposing + past/present 
simple 
I’d rather/sooner + bezokolicznik 
I’d rather/sooner + past simple 
as if/though + past/present simple 
Imagine/Suppose/Supposing + past perfect 
I’d rather/sooner + have + past participle 
I’d rather/sooner +past perfect 
It was as if/though + past perfect 

językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.1 1.14; 9 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 

Praca domowa 
WB: s. 59 

 UNIT 8 

LE
K

C
JA

 6
3 

(8
A

) 

Czego nigdy nie 
zjadłbyś? – 
rozmowy w 
oparciu o tekst 
pt. „Would you 
eat it?”. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 94-96 
TB: ss. 97-99 

NPP: Żywienie 
Świat przyrody 

Przyimki 
Czasy teraźniejsze 

Opisywanie swoich 
preferencji związanych 
z jedzeniem 
Wypowiadanie się na 
temat etyki jedzenia 
różnych niezwykłych 
potraw 
Wypowiadanie się na 
temat jedzenia 
różnych zwierząt 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych, 
wyrażanie emocji 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.6 1.13; II 3.3; III 4.5; IV 6.4 6.8 6.9; 9 10 12 13 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Wybór 
wielokrotny 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Wybór 
wielokrotny 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 133-
134 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 60 

Le
kc

ja
 6

4 
(8

B
) 

Z czego 
zrobione są 
różne produkty? 
– zastosowanie 
strony biernej. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 96-97 
TB: ss. 99-101 

NPP: Nauka i technika 
Świat przyrody 

Strona bierna Wypowiadanie się na 
temat materiałów 
używanych w 
produkcji różnych 
produktów w 
kontekście wpływu na 
środowisko naturalne 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i czynności, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć, wyrażanie pewności, 
przypuszczenia i wątpliwości 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, współdziałanie w grupie 
I 1.12 1.13; II 2.3; III 4.1 4.5 4.10; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań, Test luk 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 133-
134 
iTools 
Reference and practice 
8.1, 8.2 (WB): s.123 

Praca domowa 
WB: s. 61 
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LE
K

C
JA

 6
5 

(8
C

) 
Jakie są 
rozwiązania 
rosnącego 
deficytu 
żywności na 
świecie? – 
rozmowy w 
oparciu o 
wysłuchane 
teksty. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 98-99 
TB: ss. 101-104  

NPP: Żywienie 
Świat przyrody 
 

Would 
Czasy teraźniejsze, 
przeszłe i przyszłe 
Strona bierna 

Rozmawianie na 
temat deficytów 
żywności na świecie i 
sposobów alki z tym 
problemem 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie 
kontekstu wypowiedzi, określanie głównej myśli tekstu 
Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, zjawisk, czynności, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów, wyrażanie pewności, przypuszczenia i 
wątpliwości 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych, 
wysuwanie i rozważanie hipotez 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.6 1.13; II 2.1 2.3 2.5; III 4.1 4.5 4.10; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.5 
 
MATURA EGZAMIN USTNY: Opis ilustracji i odpowiedź na pytania 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 133-
134 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 62 

LE
K

C
JA

 6
6 

(8
D

) 

Tradycyjne 
potrawy – 
opisywanie 
przygotowania 
różnych potraw 
z 
zastosowaniem 
strony biernej. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 100-101 
TB: ss. 104-106 

NPP: Żywienie 
Elementy wiedzy o 
krajach 
anglojęzycznych oraz 
kraju ojczystym 

Strona bierna Opisywanie potraw, 
ich pochodzenia oraz 
sposobu ich 
przygotowania 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, rozpoznawanie 
związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Mówienie: opisywanie zjawisk, przedmiotów i czynności 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, korzystanie ze źródeł informacji w 
języku angielskim 
I 1.6 1.15; II 3.3 3.6; III 4.1; IV 6.4 6.8; 9 10 11 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstu pisanego Dobieranie 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 133-
134 
iTools 
Reference and practice 
8.3 (WB): s.124 
DVD extra: Farmers’ 
markets 

Praca domowa 
WB: s. 63 

LE
K

C
JA

 6
7 

(8
E)

 

Piszemy 
rozprawkę typu 
za i przeciw na 
temat związany 
z jedzeniem. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 102-103 
TB: ss. 106-107 

NPP: Żywienie 
 

Strona bierna Wypowiadanie się na 
tematy związane z 
jedzeniem, etyką 
jedzenia różnych 
produktów 

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych 
informacji w tekście, rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 
Mówienie: przedstawianie faktów, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie 
opinii innych osób, przedstawianie faktów, stosowanie zasad konstruowania 
tekstów, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów, 
stosowanie właściwego stylu wypowiedzi (formalny), przedstawianie w 
logicznym porządku argumentów za i/lub przeciw danej tezie lub rozwiązaniu 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian stylu i formy tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 133-
134 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 66 
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I 1.6; II 3.1 3.3 3.6; III 4.3 4.5 4.7 5.3 5.5 5.7 5.12 5.13; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: III 5.2; V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań, Wybór wielokrotny 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstu pisanego Dobieranie 

LE
K

C
JA

 6
8 

(R
ea

di
ng

) 

Czy świat mody 
jest 
zagrożeniem dla 
środowiska? – 
rozważania w 
oparciu o tekst 
pt. „Designer 
shoes and the 
Amazon 
rainforest”. 

Praca na lekcji 
WB: ss. 64-65 
TB: s. 146  

NPP: Świat przyrody Czasy teraźniejsze, 
przyszłe 
 

Wypowiadanie się na 
temat znaczenia metki 
w produktach 
odzieżowych 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie głównej 
myśli poszczególnych części tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, wyrażanie 
pewności, przypuszczenia i wątpliwości 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.13; II 3.2 3.3; III 4.5 4.10; 9 10 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstu pisanego Dobieranie, 
Wybór wielokrotny 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 133-
134 
iTools 

Praca domowa 
Napisanie listy zalet i wad 
kupowania markowych 
ubrań 

LE
K

C
JA

 6
9 

(1
Vo

ca
bu

la
ry

In
si

gh
t Wyszukiwanie 

zależności 
pomiędzy 
różnymi 
wyrazami i 
przyimkami za 
pomocą 
słownika. 

Praca na lekcji 
SB: s. 104 

NPP: Świat przyrody Przyimki zależne 
 

Korzystanie ze 
słownika 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem 
I 1.13; 9 12 13 Dodatkowo 

Wordlist (WB): ss. 133-
134 

LE
K

C
JA

 7
0 

(R
ev

ie
w

) 

Revision 8 – 
utrwalenie 
materiału z 
rozdziału 8 . 

Praca na lekcji 
SB: s. 105 
TB: ss. 107-108 

NPP: Żywienie 
Świat przyrody 
 

Przyimki 
Strona bierna 

Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.6 1.13; 9 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 133-
134 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 67 

LE
K

C
JA

 7
1 

(C
um

ul
at

iv Podsumowanie 
wiadomości z 
rozdziałów 1-8 w 
zadaniach 
ćwiczących 

Praca na lekcji 
SB: ss. 106-107 
TB: ss. 108 

NPP: Żywienie 
Świat przyrody 

I, II, II i mieszany tryb 
warunkowy 
Konstrukcje dotyczące 
domniemanej 
przeszłości i 

Rozmawianie na 
temat jedzenia 
owoców i warzyw, ich 
pochodzenia 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: przedstawianie faktów, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów 

Dodatkowo 
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umiejętność 
mówienia, 
pisania, czytania 
i słuchania ze 
zrozumieniem. 

Wordlist (WB): ss. 133-
134 
iTools 

teraźniejszości: 
Imagine/Suppose/Sup
posing + past/present 
simple 
I’d rather/sooner + 
bezokolicznik 
I’d rather/sooner + 
past simple 
as if/though + 
past/present simple 
Imagine/Suppose/Sup
posing + past perfect 
I’d rather/sooner + 
have + past participle 
I’d rather/sooner +past 
perfect 
It was as if/though + 
past perfect 
Strona bierna 

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.6 1.13; II 2.3 3.3; III 4.3 4.5 4.7; 9 10 12 13 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstu pisanego Wybór 
wielokrotny 

Praca domowa 
Napisanie rozprawki typu 
za i przeciw na temat 
jedzenia owadów 

Le
kc

ja
 

72

Progress Test Units 7-8. 

 Unit 9 

LE
K

C
JA

 7
3 

(9
A

) 

Nowe 
technologie w 
tekście pt. „The 
next big thing” – 
opisywanie 
urządzeń. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 108-110 
TB: ss. 109-111 

NPP: Nauka i technika Czasy teraźniejsze i 
przeszłe 

Wypowiadanie się na 
temat wpływu różnego 
rodzaju urządzeń i 
technologii na własne 
życie 
Opisywanie różnych 
urządzeń i gadżetów 

Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu, określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych informacji w 
tekście 
Mówienie: opisywanie przedmiotów, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów 
Pisanie: opisywanie przedmiotów 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.12; 9 10 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Wybór 
wielokrotny, Dobieranie 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 134-
135 
iTools 
DVD extra: Robot cars 

Praca domowa 
WB: s. 68 

LE
K

C
JA

 7
4 

(9
B

)

Zastosowanie 
mowy zależnej 
w tworzeniu 
raportów z 
przeprowadzony

Praca na lekcji 
SB: ss. 110-111 
TB: ss. 111-113 

NPP: Nauka i technika Mowa zależna 
(Reported Speech) 
Czasowniki modalne 
w mowie 

Przeprowadzanie 
wywiadu z młodym 
naukowcem 
Pisanie raportu z 
przeprowadzonego 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów Dodatkowo 
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ch wywiadów. Wordlist (WB): ss. 134-
135 
iTools 
Reference and practice 
9.1 (WB): s.125 

wywiadu Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości  
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 4.5 5.4; IV 6.4; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Wybór 
wielokrotny (Test luk sterowanych) 

Praca domowa 
WB: s. 69 

LE
K

C
JA

 7
5 

(9
C

) 

Prezentacja na 
tematy związane 
z technologią 
informacyjno-
komunikacyjną – 
użyteczne 
zwroty i 
ćwiczenia w 
prezentowaniu 
opinii. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 112-113 
TB: ss. 113-116 

NPP: Nauka i technika Czasy teraźniejsze, 
przeszłe i przyszłe 
 

Prezentowanie swojej 
opinii na temat 
wybranego aspektu 
związanego z 
technologią 
informacyjno-
komunikacyjną, który 
powinien być 
zakazany oraz na 
temat wynalazku, 
który miał największy 
wpływ na ludzkość 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie 
faktów, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów, 
przedstawianie opinii innych osób, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi, 
przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw danej tezie 
lub rozwiązaniu 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie głównej 
myśli poszczególnych fragmentów tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.12; II 2.2 2.3; III 4.3 4.5 4.6 4.7 4.12; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: III 4.2 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Dobieranie 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 134-
135 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 70 

LE
K

C
JA

 7
6 

(9
D

) 

Wynalazki i ich 
twórcy – 
zastosowanie 
przysłówków 
oraz konstrukcji 
czasownikowych 
w mowie 
zależnej. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 114-115 
TB: ss. 116-118  

NPP: Nauka i technika Przysłówki 
Konstrukcje 
czasownikowe w 
mowie zależnej 
 

Rozmawia nie na 
temat sytuacji 
wynalazców dawniej i 
dziś 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie 
faktów 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.12; II 3.3; III 4.3 4.5; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Wybór 
wielokrotny, Parafraza zdań 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 134-
135 
iTools 
Reference and practice 
9.2 (WB): s.126 

Praca domowa 
WB: s. 71 

LE
K

C
JA

 7
7 

(9
E)

 Piszemy 
sprawozdanie 
na temat 
związany z 
korzystaniem z 
urządzeń 
informacyjno-
komunikacyjnyc
h. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 116-117 
TB: ss. 118-119 

NPP: Nauka i technika Mowa zależna 
(Reported Speech) 

Zbieranie danych i 
pisanie sprawozdania 
na tematy związane z 
korzystaniem z 
różnego rodzaju 
urządzeń 
informacyjno-
komunikacyjnych 

Mówienie: opisywanie przedmiotów, miejsc i czynności, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Pisanie: opisywanie przedmiotów, przedstawianie faktów, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi  
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie głównej 
myśli poszczególnych części tekstu, rozpoznawanie związków pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 134-
135 
iTools 
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Praca domowa 
WB: s. 74 

 kompensacyjnych, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym, 
posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej 
pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.12; II 3.2 3.3 3.6; III 4.1 4.5 5.1 5.12 5.13; 9 10 11 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Sprawozdanie 

LE
K

C
JA

 7
8 

(R
ea

di
ng

) 

Czy życie bez 
technologii jest 
możliwe? – 
rozważania w 
oparciu o 
przeczytany 
tekst pt. „Living 
without 
technology”. 

Praca na lekcji 
WB: ss. 72-73 

NPP: Nauka i technika Czasy teraźniejsze i 
przyszłe 
Czasowniki modalne 
 

Wypowiadanie się na 
temat życia bez 
technologii 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, rozpoznawanie 
związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Mówienie: wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości, wyrażanie i 
uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Pisanie: wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości, 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 1.12; II 3.3 3.6; III 4.5 4.10 5.5 5.10; 9 10 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Prawda/Fałsz, 
Dobieranie 
 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 134-
135 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 7 

LE
K

C
JA

 7
9 

(V
oc

ab
ul

ar
y 

In
si

gh
t

Przysłówki i 
przymiotniki – 
wyszukiwanie 
różnic w 
znaczeniu w 
słownikach. 

Praca na lekcji 
SB: s. 118 
TB: s. 119 

NPP: Nauka i technika Przysłówki 
Przymiotniki 
 

Korzystanie ze 
słownika 

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym 
I 1.12; 9 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Układanie 
fragmentów zdań 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 134-
135 
iTools 

LE
K

C
JA

 8
0 

(R
ev

ie
w

) 

Revision 9 – 
utrwalenie 
materiału z 
rozdziału 9 . 

Praca na lekcji 
SB: s. 119 
TB: s. 119 

NPP: Nauka i technika Mowa zależna 
 

Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym 
I 1.12; II 3.6; 9 11 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Parafraza 
zdań 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): ss. 134-
135 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 75 

 UNIT 10 
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LE
K

C
JA

 8
1 

(1
0A

) 
Idealna 
społeczność – 
planujemy 
własne utopijne 
społeczeństwo 
w oparciu o 
przeczytane 
teksty. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 120-122 
TB: ss. 120-122 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze, 
przeszłe i przyszłe 
Czasowniki modalne 
 

Opisywanie życia w 
różnych 
społecznościach 
Opisywanie utopijnego 
społeczeństwa 

Czytanie: określanie intencji nadawcy/autora tekstu, znajdowanie 
określonych informacji w tekście 
Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, 
przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań i poglądów 
Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi, czynności 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.14; II 3.3 3.4; III 4.5 4.7 5.1; 9 10 12 13 
 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Wybór 
wielokrotny 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Wybór 
wielokrotny 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 135 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 76 

Le
kc

ja
 8

2 
(1

0B
) 

Oszustwa i 
korupcja w 
sporcie – 
zastosowanie 
zdań 
podrzędnych i 
imiesłowów. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 122-123 
TB: ss. 122-124 

NPP: Sport Zdanie względne 
ograniczające i 
nieograniczające 
Zdania z 
wykorzystaniem 
imiesłowów; czasowni
ków z końcówkami –
ed oraz –ing 
(Participle clauses) 
Zaimki względne 
 

Wypowiadanie się na 
temat korupcji oszustw 
w świecie sportu 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.10; II 2.3; III 4.5; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Prawda/Fałsz 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Test luk 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 135 
iTools 
Reference and practice 
10.1, 10.2 (WB): s.127 

Praca domowa 
WB: s. 77 

LE
K

C
JA

 8
3 

(1
0C

) 

Prowadzimy 
debatę 
polityczną w 
oparciu o 
poznane 
słownictwo I 
wysłuchane 
teksty.  

Praca na lekcji 
SB: ss. 124-125 
TB: ss. 124-126 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze, 
przeszłe i przyszłe 

Prowadzenie debaty 
na tematy związane z 
wyborami i polityką 

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie opinii i pytanie o opinie innych 
Mówienie: przedstawianie faktów, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i 
poglądów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi, przedstawianie w 
logicznym porządku argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.14; II 2.3; III 4.3 4.5 4.12; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: III 4.2 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 135 
iTools 
DVD extra: Elections in 
the UK 

Praca domowa 
WB: s. 78 

LE
K

C
J

A
84

Mowy polityczne 
w oparciu o 
przeczytany 

Praca na lekcji 
SB: ss.126-127 
TB: ss. 126-128 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

Zdania względne 
(Relative clauses) 
 

Wypowiadanie się na 
temat polityków 
Prezentowanie 

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
wyrażanie opinii i pytanie o opinie innych, aktywne uczestniczenie w 
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tekst na temat 
dokonań 
prezydenta 
Kennedy’ego.  

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 135 
iTools 
Reference and practice 
10.3 (WB): s.128 

programu w imieniu 
samorządu 
uczniowskiego 
 

rozmowie i dyskusji 
Mówienie: opisywanie ludzi, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, 
wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii i poglądów, stosowanie formalnego 
stylu wypowiedzi 
Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji zawartych 
w tekstach obcojęzycznych, stosowanie zmian formy tekstu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.14; II 3.3; III 4.1 4.4 4.5 4.12; IV 6.4 6.8; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: IV 6.2; V 8.1 8.3 

Praca domowa 
WB: s. 79 

LE
K

C
JA

 8
5 

(1
0E

) 

Piszemy 
rozprawkę na 
tematy związane 
z polityką. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 128-129 
TB: ss. 128-129 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze, 
przeszłe i przyszłe 
 

Pisanie rozprawki na 
temat związany z 
polityką 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii i poglądów, przedstawianie 
w logicznym porządku argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu 
Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie kontekstu 
wypowiedzi, oddzielanie faktów od opinii 
Przetwarzanie tekstu: stosowanie zmian formy tekstu 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii i poglądów, przedstawianie 
argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi, 
przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw danej tezie 
lub rozwiązaniu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.14; II 3.3 3.5; III 4.5 5.5 5.7 5.12 5.13; 9 10 12 13 
Poziom rozszerzony: III 4.2 5.2; V 8.3 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Wybór 
wielokrotny 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 135 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 82 

LE
K

C
JA

 8
6 

(R
ea

di
ng

) 

Czy monarchia 
to przeżytek? – 
wypowiedzi w 
oparciu o 
przeczytane 
teksty. 

Praca na lekcji 
WB: ss. 80-81 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze, 
przeszłe i przyszłe 
 

Wypowiadanie się na 
temat monarchii 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie 
wad i zalet różnych rozwiązań i poglądów 
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.14 1.15; II 3.3 3.6; III 4.5 4.7; 9 10 12 13 
 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Prawda/Fałsz, 
Dobieranie 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 135 
iTools 

Praca domowa 
Opisanie ustroju 
politycznego Polski 

LE
K

C
J

A
87

Zapamiętywanie 
i poszerzenie 
swojego 

Praca na lekcji 
SB: s. 130 
TB: s. 130 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

Czasy teraźniejsze Rozmawianie na 
temat najlepszych 
sposobów 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
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słownictwa – 
pomysły i 
strategie. 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 135 
iTools 

zapamiętywania 
słownictwa 
  

językiem 
I 1.14; III 4.5; 9 12 13 

LE
K

C
JA

 8
8 

(R
ev

ie
w

) 

Revision 10 – 
utrwalenie 
materiału z 
rozdziału 10 . 

Praca na lekcji 
SB: s. 131 
TB: s. 130 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 

Zdania względne (Relative clauses) 
Zdanie względne ograniczające i 
nieograniczające (Defining and Non-defining 
relative clauses) 
Zdania z wykorzystaniem 
imiesłowów; czasowników z końcówkami –ed 
oraz –ing (Participle clauses) 
Zaimki względne 

Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu 
Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie 
świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad 
językiem, dokonywanie samooceny 
I 1.14; II 3.6; 9 12 13 
 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 135 
iTools 

Praca domowa 
WB: s. 83 

LE
K

C
JA

 8
9 

(C
um

ul
at

iv
e 

R
ev

ie
w

) 

Podsumowanie 
wiadomości z 
rozdziałów 1-10 
w zadaniach 
ćwiczących 
umiejętność 
mówienia, 
pisania, czytania 
i słuchania ze 
zrozumieniem. 

Praca na lekcji 
SB: ss. 132-133 
TB: ss. 130-131 

NPP: Państwo i 
społeczeństwo 
Nauka i technika 

Zdania względne 
(Relative clauses) 
 
Zaimki względne 
Czasy teraźniejsze, 
przeszłe i przyszłe 

Wypowiadanie się na 
temat powiązania 
pomiędzy technologią 
i polityką 
Pisanie rozprawki na 
temat utraty 
umiejętności 
krasomówczych przez 
współczesnych 
polityków 
 

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie 
wad i zalet różnych rozwiązań i poglądów, stosowanie formalnego stylu 
wypowiedzi 
Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście 
Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień, 
rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form 
grzecznościowych, wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i 
preferencje innych 
Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu 
Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii i poglądów, przedstawianie 
argumentów za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu, stosowanie zasad 
konstruowania tekstów, stosowanie formalnego stylu wypowiedzi, 
przedstawianie w logicznym porządku argumentów za i przeciw danej tezie 
lub rozwiązaniu 
Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i 
kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie 
technik samodzielnej pracy nad językiem 
I 1.12 1.14; II 2.3 3.6; III 4.5 4.7 4.12 5.5 5.7 5.12 5.13; IV 6.2 6.3 6.4 6.5; 9 
10 12 13 
Poziom rozszerzony: III 5.2 
 
MATURA EGZAMIN USTNY: Wypowiedź na podstawie materiału 
stymulującego 
MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu Wybór wielokrotny 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie 

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Znajomość środków językowych Dobieranie 

Dodatkowo 
Wordlist (WB): s. 135 
iTools 

Praca domowa 
Opisanie jednego z 
polityków w Polsce lub na 
świecie 
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MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna Rozprawka 
Le

kc
ja

 
90

Progress Test Units 9-10. 



 

Rozkład materiału do podręcznika  

Etap edukacyjny:  

Poziom:  

Liczba godzin: 120 

  

Wstęp  

Proponowany rozkład materiału daje nauczycielowi możliwość poczynienia pewnych przesunięć bądź innego niż 
zaplanowano wykorzystania jednostek lekcyjnych. 

Rozkład materiału uwzględnia przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym. Na nauczycielu realizującym podstawę IV.1 spoczywa taki obowiązek. Dlatego też w rozkładzie 
ujęto dwanaście jednostek lekcyjnych Revision w oparciu o materiał o tym samym tytule zawarty w podręczniku, 
by systematycznie oswajać uczniów z typami zadań egzaminacyjnych i samym egzaminem. Lekcje te zaplanowano 
po każdym dziale obejmującym obligatoryjny materiał, ale można je także traktować jako lekcje powtórzeniowe 
przed sprawdzianem. Uwzględniając potrzeby maturzystów, w rozkładzie materiału przewidziano łącznie 
6 jednostek lekcyjnych rozwijających umiejętność pisania, ukierunkowanych na formy wymagane na egzaminie, ze 
szczególnym uwzględnieniem poziomu rozszerzonego. W Rozkładzie uwzględniono również dodatkowy trening do 
egzaminu ustnego. Są to cztery jednostki Oral Matura Sets z zestawami dla ucznia i egzaminatora. Materiały do 
tych lekcji dostępne są online pod adresem: www.pearson.pl/angielski/matura. Wymagania szczegółowe 
z Podstawy Programowej odnoszące się do umiejętności z zakresu rozszerzonego oznaczone są w niniejszym 
rozkładzie materiału gwiazdką (*). 

Po każdym dziale jest przewidziana jednostka lekcyjna na test sprawdzający. Sprawdzanie i ocenianie wiedzy 
i umiejętności oraz postępów uczniów jest elementem procesu dydaktycznego równie istotnym jak nauczanie, 
a także składową sukcesu edukacyjnego. Rezygnacja z jednostek lekcyjnych przeznaczonych na testowanie na 



 

rzecz utrwalania/powtarzania może mieć miejsce w sytuacji, gdy nauczyciel będzie badał wiedzę/umiejętności i 
postępy np. za pomocą kartkówek obejmujących mniejsze zakresy materiału, o ile jest to zgodne z WZO i PZO. 

Rozkład materiału uwzględnia także trzy jednostki Culture Shock poświęcone kulturze krajów anglojęzycznych. 
Można je wykorzystać w dowolnym terminie.  

Każda lekcja wprowadza nowy materiał i nowy cel komunikacyjny. Część prac zaproponowanych w rozkładzie 
jest opcjonalna i nauczyciel decyduje, które z nich  zrealizuje. Mogą też one zostać wykonane przez uczniów 
samodzielnie w formie prac domowych stosownie do ich możliwości. 

Wskazane strony: odniesienia do podręcznika i ćwiczeń są wskazówką, o wyborze lub pominięciu konkretnych 
zadań decyduje nauczyciel.  

Kurs My Matura Success umożliwia uczniom korzystanie z komponentu cyfrowego: MyEnglishLab. Jest to 
zeszyt ćwiczeń w wersji elektronicznej zapewniający motywujący materiał do samodzielnej nauki z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii. Ponadto dostępne jest oprogramowanie do tablic interaktywnych ActiveTeach. 
 

  

  



 

Lp. Temat 
rozdziału Temat lekcji 

Znajomość środków 
językowych Zgodność z Nową podstawą programową Materiał 

podręcznika 
i ćwiczeń Słownictwo Gramatyka/ 

Fonetyka Umiejętności Punkt 
podstawy 

1 A fresh 
start 

Grammar and 
Listening / 
Metamorfozy 

Przymiotniki 
opisujące 
wygląd, 
ubrania, 
osobowość; 
metafory 

Powtórzenie 
czasów 
gramatycznych: 
Present Simple i 
Present 
Continuous, Past 
Simple, Past 
Continuous, Past 
Perfect, Present 
Perfect Simple, 
Present Perfect 
Continuous 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagrane rozmowy, znajduje w tekście 
określone informacje i odpowiada na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat zmian w 
wyglądzie Colina 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat 
zmian wizerunku, odnosi się do komentarzy 
osób z nagrania, zgadza się lub nie z opinią 
innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje o metamorfozie Colina 
na podstawie ilustracji 

I 1.1 wygląd 
zewnętrzny, 
cechy 
charakteru; II 
2.3, 2.5; III 
4.1, 4.3; IV 6.2, 
6.3, 6.4, 6.8; IV 
6.2, 6.3*; V 
8.1; V 8.3*; 10 

SB: 1-3/6, 4-
5/7, 143 
WB: 1-3/10 
lub MEL 
ET: - 
TB: 4, 29,72, 
80 

2 A fresh 
start 

Grammar and 
Listening / 
Czas na 
zmiany 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagrane rozmowy, określa kontekst - autorów 
wypowiedzi, uzupełnia brakujące informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat idei 
metamorfoz, wyraża opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat 
metamorfoz, komentuje decyzję Colina, 
przedstawia opinie i argumenty, zgadza się lub 
nie z opinią innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.1 wygląd 
zewnętrzny, 
cechy 
charakteru, 1.4 
rynek pracy; II 
2.3, 2.5; III 
4.1, 4.3; IV 6.2, 
6.3, 6.4, 6.8; IV 
6.2, 6.3* 

SB: 6-10/7 
WB: 4-6/11 
lub MEL 
ET: - 
TB: 4, 29 

3 A fresh 
start 

Reading and 
Listening / 
Miotacze 
inwektyw 

Przymiotniki 
opisujące 
charakter; 
związki 
wyrazowe: 
przymiotnik-
rzeczownik, 
czasownik-
rzeczownik; 
współczesne 
typy 
osobowościo

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
artykuł na temat wpływu Internetu na 
kształtowanie osobowości, znajduje informacje 
i uzupełnia ćwiczenia 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat zachowania użytkowników 
Internetu 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje informacje na temat 
użytkowników Internetu opisanych w artykule, 
wyraża opinię i ją uzasadnia 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 

I 1.1 cechy 
charakteru, 
uczucia i 
emocje 1.5 
formy 
spędzania czasu 
wolnego, styl 
życia, konflikty i 
problemy; II 
2.1, 2.3; 3.3; 
III 4.1, 4.3, 
4.5, 4.7; IV 6.4, 

SB: 1-8/8, 9 
WB: 1-2/12 
lub MEL 
ET: - 
TB: 4, 5, 29 



 
we przekazuje informacje na temat typów 

osobowości na podstawie rysunków 
6.8; IV 6.2, 
6.3*; V 8.1; V 
8.3*; 10 

4 A fresh 
start 

Reading and 
Listening / 
Miotacze 
inwektyw 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
wywiad z ekspertem, określa główną myśl, 
znajduje informacje i określa prawdziwość 
zdań 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat wybranego typu osobowości 
użytkownika Internetu, opracowuje zasady 
współczesnej etykiety 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń udziela 
rad użytkownikom Internetu 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przetwarza wypowiedzi Alice, przedstawia 
znaczenie metafor przez nią użytych 

I 1.1 cechy 
charakteru, 
uczucia i 
emocje 1.5 
formy 
spędzania czasu 
wolnego, styl 
życia, konflikty i 
problemy; II 
2.1, 2.3; 3.3; 
III 4.1, 4.3, 
4.5, 4.7; IV 6.4, 
6.8, 6.10; V 
8.3* 

SB: 9-12/8, 9 
WB: 3-4/13 
lub MEL 
ET: - 
TB: 5, 29 

5 A fresh 
start 

Speaking and 
Listening / 
Czy w tym mi 
do twarzy 

Przymiotniki 
opisujące 
włosy; 
dodatki, inne 
cechy 
wyglądu; 
wyrażanie 
opinii 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagrania, znajduje informacje i odpowiada na 
pytania, uzupełnia luki w dialogach 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
wygląd Julii, porównuje różne wizerunki; 
wyraża opinię i ją uzasadnia; wypowiada się na 
temat wpływu wyglądu na nasze życie 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat 
wpływu wyglądu zewnętrznego na nasze życie, 
formułuje argumenty za i przeciw obiegowym 
opiniom, zgadza się lub nie z opinią innych 
osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na temat wizerunku Julii 
na podstawie rysunków 

I 1.1 wygląd 
zewnętrzny; II 
2.3; III 4.1, 
4.3, 4.5, 4.7; IV 
6.2, 6.3, 6.4, 
6.8, 6.13; IV 
6.2, 6.3*; V 
8.1; V 8.3*; 10 

SB: 1-6/10 
WB: 1-2/14 
lub MEL 
ET: - 
TB: 5, 30, 72, 
81 

6 A fresh 
start 

Vocabulary: 
Opposites / 
Woda i ogień: 
Antonimy w 
opisie postaci 

Osobowość: 
synonimy i 
antonimy 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
treść nagrania, znajduje informacje i wybiera 
odpowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia poznanymi środkami językowymi; 
tworzy krótkie dialogi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje i uzyskuje informacje na temat 
osobowości ludzi 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
komentuje sytuację przedstawioną na ilustracji 

I 1.1 wygląd 
zewnętrzny; II 
2.3; III 4.1, 
4.3, 4.5; IV 
6.4; V 8.1; 10 

SB: 1-6/11, 
135 
WB: 1-3/16, 
4-7/17, 1/17 
lub MEL 
ET: - 
TB: 5, 31, 72, 
82 



 
7 A fresh 

start 
Writing: 
Article / 
Kolejność 
przymiotników 
w opisie 
postaci 

Wygląd 
zewnętrzny i 
cechy 
charakteru; 
wyrażenia 
idiomatyczne 

Kolejność 
przymiotników w 
opisie postaci 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
treść artykułu, znajduje informacje, odpowiada 
na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje osobę 
na zdjęciach; uzupełnia ćwiczenia poznanymi 
środkami językowymi; sporządza plan i pisze 
artykuł na temat pracy wolontariuszy 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje i uzyskuje informacje na temat 
konstruowania opisu postaci 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje o wyglądzie i emocjach 
osoby na zdjęciach; przekształca notatki w 
artykuł 

I.1.1 wygląd 
zewnętrzny, 
cechy 
charakteru 1.4 
zawody i 
związane z nimi 
czynności, 
warunki pracy i 
zatrudnienia; II 
3.3; III 4.1, 
4.3, 4.5, 4.7, 
4.12; 5.1, 5.8, 
5.10, 5.12, 
5.13; V 8.1; V 
8.2* 

SB: 1-5/12, 
6-8/13 
WB: 1/14, 2-
6/15 lub MEL 
ET: - 
TB: 5 

8 A fresh 
start 

Revision 1 / 
Powtórzenie i 
utrwalenie 
wiadomości 1 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
fragment biografii, rozpoznaje związki między 
częściami tekstu - dobiera zdania do luk; 
rozumie nagrane wypowiedzi, określa główną 
myśl każdej z nich; 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; prowadzi rozmowę w sprawie 
zapisów na warsztaty komputerowe, wymienia 
argumenty, negocjuje rozwiązania; wypowiada 
się na temat autorytetów w artykule do 
magazynu młodzieżowego, opisuje osób 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje 
na pytania, udziela informacji i wyjaśnień, 
prowadzi negocjacje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na język 
angielski 

I.1.1 wygląd 
zewnętrzny, 
cechy 
charakteru,1.3 
życie szkoły, 
kształcenie poza 
szkolne; II 2.5; 
III 4.1, 4.5, 
4.7, 4.8, 4.10, 
4.12; 5.1, 5.3, 
5.5, 5.9, 5.10, 
5.12, 5.13; III 
5.2*; IV 6.1, 
6.2, 6.3, 6.4, 
6.5, 6.6, 6.8, 
6.13; 7.1, 7.2, 
7.4, 7.6; IV 6.2, 
6.3, 

SB: 1-6/14, 
7-10/15, 135 
WB: - 
ET: - 
TB: 5 

9 - Test 1 / 
Sprawdzian 1 

- - Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: - 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

- SB: - 
WB: - 
ET: - 
TB: 
www.pearson.
pl/angielski/m
atura 

10 Know 
what I 
mean? 

Grammar and 
Listening / 
Porozmawiajm
y o przyszłości 

Ludzie, 
uczucia i 
emocje 

Wyrażanie 
przyszłości: czas 
Future 
Continuous i 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
treść nagranego dialogu, odpowiada na 
pytania, wybiera właściwe odpowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 

I 1.1 uczucia i 
emocje 1.3 
oceny i 
wymagania; II 

SB: 1-3/16, 
4-6/17,143 
WB: 1-5/18, 
128 lub MEL 



 
Future Perfect, 
konstrukcja to be 
going to … 

ćwiczenia poznanymi środkami językowymi; 
opisuje zdjęcie i wypowiada się na temat 
odrabiania lekcji, wyraża opinię i ją uzasadnia; 
wypowiada się na temat przyszłości 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na podstawie zdjęcia 

2.3; III 4.1, 
4.3, 4.5, 4.8, 
4.9, 4.10; IV 
6.4, 6.8; V 8.1 

ET: - 
TB: 6, 31 

11 Know 
what I 
mean? 

Grammar and 
Listening / 
Nasze wnuki 
będą uczyć się 
chińskiego 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
tekst na temat przewidywanych zmian w 
języku angielskim i jego roli jako środka 
komunikacji 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia poznanymi środkami językowymi; 
wypowiada się na temat przyszłości 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat 
przyszłości angielskiego jako języka 
komunikacji międzynarodowej, formułuje 
argumenty za i przeciw obiegowym opiniom, 
zgadza się lub nie z opinią innych osób; 
uzyskuje i przekazuje informacje na temat 
własnej 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.1 uczucia i 
emocje 1.3 
oceny i 
wymagania, 
system oświaty; 
III 4.1, 4.3, 
4.5, 4.6, 4.7, 
4.8, 4.10; IV 
6.4, 6.8; IV 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5* 

SB: 39340,00 
WB: 6-7/19 
lub MEL 
ET: - 
TB: 6, 72, 83 

12 Know 
what I 
mean? 

Reading and 
Vocabulary / 
Mowa ciała – 
opis ludzi, 
uczuć i emocji 

Uczucia i 
emocje; 
komunikacja 
werbalna i 
niewerbalna 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
artykuł na temat mowy ciała, określa główne 
myśli poszczególnych części i dobiera nagłówki, 
znajduje informacje i określa prawdziwość 
zdań 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat obiegowych opinii dotyczących 
mowy ciała, uzasadnia swoją opinię 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat 
komunikacji niewerbalnej, formułuje 
argumenty za i przeciw obiegowym opiniom, 
zgadza się lub nie z opinią innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na temat uczuć i emocji 
na podstawie ilustracji 

I 1.1 uczucia i 
emocje; II 
3.2,3; III 4.1, 
4.5, 4.7, 4.8, 
4.10, 4.12; IV 
6.2, 6.3, 6.4, 
6.5, 6.6, 6.8, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.5*; V 8.1 

SB: 1-6/18, 
19 
WB: 3/22, 4-
6/23 lub MEL 
ET: - 
TB: 6 

13 Know 
what I 
mean? 

Reading and 
Vocabulary / 
Mowa ciała – 
opis ludzi, 
uczuć i emocji 

Czasowniki 
złożone i ich 
związki 

- Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia poznanymi środkami językowymi; 
wypowiada się na temat uczuć i emocji w 
sytuacjach życia codziennego, przedstawia 

I 1.1 uczucia i 
emocje; III 4.1, 
4.5, 4.7, 4.8, 
4.10, 4.12; IV 
6.2, 6.3, 6.4, 

SB: 7-11/18, 
19 
WB: - 
ET: - 
TB: 6 



 
argumenty, uzasadnia swoją opinię 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat 
zachowania ludzi w różnych sytuacjach, 
formułuje argumenty za i przeciw obiegowym 
opiniom, zgadza się lub nie z opinią innych 
osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

6.5, 6.6, 6.8, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.5* 

14 Know 
what I 
mean? 

Listening / O 
komunikowani
u się raz 
jeszcze 

Kraje 
anglojęzyczn
e, kultura 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagranie, określa główną myśl i kontekst - 
określa miejsce i osoby, znajduje wybrane 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat zmian zachodzących w języku 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat 
wpływu komunikacji elektronicznej na język, 
formułuje argumenty za i przeciw obiegowym 
opiniom, zgadza się lub nie z opinią innych 
osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.15 elementy 
wiedzy o 
krajach obszaru 
nauczanego 
języka; II.2.1, 
2.3, 2.5; III 
4.1, 4.5, 4.7, 
4.8, 4.10, 4.12; 
IV 6.2, 6.3, 6.8, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5* 

SB: 1-8/20 
WB: 1-4/20 
lub MEL 
ET: - 
TB: 7, 32, 54, 
55 

15 Know 
what I 
mean? 

Vocabulary: 
Prefixes / 
Odpowiednie 
dać rzeczy 
słowo 

Antonimy; 
przysłowia; 
sentencje 

Przedrostki Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
sentencje i przysłowia 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia poznanymi środkami językowymi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje i uzyskuje informacje na temat 
typowych sytuacji życia codziennego 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.1 uczucia i 
emocje, 1.5 
czynności życia 
codziennego; 
III 4.1, 4.5, 
4.7; IV 6.4, 6.8 

SB: 1-6/21 
WB: 1-2/22, 
1/23 lub MEL 
ET: - 
TB: 7, 31, 73, 
84 

16 Know 
what I 
mean? 

Grammar / 
Wolę wysłać 
SMS-a 

- Konstrukcje 
would prefer i 
would rather 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
informacje o wynikach badań statystycznych 
dotyczących komunikowania, znajduje 
informacje i odpowiada na pytania; rozumie 
tekst piosenki, wypisuje informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat piosenki, 
dopisuje kolejne zwrotki 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje i uzyskuje informacje na temat 
preferowanych sposobów komunikowania się z 
innymi ludźmi, wyraża swoją opinię i ją 
uzasadnia 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.1 uczucia i 
emocje, 1.5 
czynności życia 
codziennego, 
styl życia 1.9 
media; II 2.3; 
3.3; III 4.1, 
4.5, 4.7; 5.1, 
5.5, 5.8, 5.12, 
5.13; IV 6.4, 
6.8; 9;10;11 

SB: 1-9/22 
WB: 1-3/20 
lub MEL 
ET: - 
TB: 7, 33 



 
17 Know 

what I 
mean? 

Speaking and 
Listening / 
Wyjaśnienia – 
co i komu? 

Wyjaśnienia: 
wyrażenia 
charakteryst
yczne dla 
stylu 
formalnego 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagrane rozmowy, określa kontekst - 
rozmówców, znajduje informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń prowadzi 
rozmowę w sprawie korzystania z dóbr kultury 
- odgrywa rolę klienta lub pracownika 
odpowiedzialnego za sprzedaż; 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje 
na pytania, udziela informacji i wyjaśnień 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.9 
uczestnictwo w 
kulturze; II 3.3; 
III 4.1, 4.5, 
4.8, 4.10; IV 
6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 
6.8, 6.11, 6.13 

SB: 1-5/23 
WB: 1-4/21 
lub MEL 
ET: - 
TB: 7, 33, 55, 
73, 85 

18 - Revision 2 / 
Powtórzenie i 
utrwalenie 2 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagrane wypowiedzi, określa główne myśli 
tekstów oraz intencje autora wypowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat sytuacji na 
zdjęciu, wyraża opinię i ją uzasadnia, 
odpowiada na pytania związane z korzystaniem 
z telefonu komórkowego; opisuje sytuację, w 
której wykorzystano gadżet 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje 
na pytania, udziela informacji i wyjaśnień 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na język 
angielski 

I 1.1 uczucia i 
emocje 1.3 
życie szkoły, 
kształcenie 
pozaszkolne 1.9 
udział w 
kulturze 1.12 
obsługa i 
korzystanie z 
podstawowych 
urządzeń 
technicznych, 
technologie 
informacyjno-
komunikacyjne; 
II 2.5; III 4.1, 
4.5, 4.7, 4.8, 
4.10, 4.12; 5.1, 
5.3, 5.5, 5.9, 

SB: 1-6/24, 
7-9/25 
WB: 1-4/24, 
5-7/25 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 7 

19 - Test 2 / 
Sprawdzian 2 

- - Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: - 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

- SB: - 
WB: - 
ET: - 
TB: 
www.pearson.
pl/angielski/m
atura 

20 Everybo
dy 

changes 

Grammar and 
Vocabulary / 
Zmiany na 
ulicy Przyjaźni 

- Porównanie 
czasów Present 
Continuous i Past 
Continuous; 
konstrukcje z: 
will, would, used 
to 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
wspomnienia na temat sąsiadów, dobiera 
wypowiedzi do osób 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat przeprowadzki; uzupełnia zdania 
poznanymi środkami językowymi; wypowiada 
się na temat zmian w życiu spowodowanych 
przeprowadzką, wyraża opinię i ją uzasadnia 

I 1.1 cechy 
charakteru 1.2 
miejsce 
zamieszkania 
1.5 konflikty i 
problemy; II 
2.3, 2.5; III 
4.1, 4.3, 4.4, 

SB: 26, 1-
5/27 
WB: 1-3/26 
lub MEL 
ET: - 
TB: 8, 144 



 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje informacje na temat 
zmian w życiu spowodowanych przeprowadzką 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na podstawie zdjęć i 
tekstu 

4.9, 4.13; IV 
6.4, 6.8; IV 6.2, 
6.3*; V 8.1 

21 Everybo
dy 

changes 

Grammar and 
Vocabulary / 
Jak dobrze 
mieć sąsiada 

Związki 
wyrazowe 
odnoszące 
się do 
nawyków 
teraźniejszyc
h i 
przeszłych 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
wypowiedź Marka na temat relacji córki z 
sąsiadami, wybiera odpowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
zdania poznanymi środkami językowymi; 
wypowiada się na temat sąsiadów, wyraża 
opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat 
sąsiadów, formułuje argumenty za i przeciw 
obiegowym opiniom, zgadza się lub nie z opinią 
innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.1 cechy 
charakteru 1.2 
miejsce 
zamieszkania 
1.5 okresy 
życia, styl 
życia; II 3.3; III 
4.1, 4.3, 4.4, 
4.9, 4.13; IV 
6.2, 6.3, 6.4, 
6.5, 6.6, 6.9, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.5* 

SB: 26, 6-
8/27 
WB: 4-5/27 
lub MEL 
ET: - 
TB: 8, 73, 86 

22 Everybo
dy 

changes 

Reading and 
Vocabulary / 
Życiowe 
wyzwania i 
osiągnięcia 

Dysfunkcje;
wyrażenia 
związane z 
przezwycięża
niem 
niepełnospra
wności i 
sukcesem 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
artykuł na temat przezwyciężania 
niepełnosprawności, rozpoznaje zwiazki między 
częściami tekstu i dobiera zdania do luk, 
znajduje informacje i wybiera właściwe 
odpowiedzi; rozumie nagranie, ocenia 
prawdziwość informacji 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat imponujących sukcesów i 
ograniczeń na drodze do ich osiągnięcia; 
wypowiada się na temat wpływu 
niepełnosprawności na zdolność człowieka do 
osiągania sukcesu 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje informacje na temat 
osiągania sukcesu i czynników 
ograniczających; aktywnie uczestniczy w 
dyskusji na temat przezwyciężania 
niepełnosprawności, wysuwa argumenty za i 
przeciw sformułowanej tezie, zgadza się lub nie 
z opinią innych 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje o osobach na zdjęciach, 
dobiera zdjęcia do opisów 

I 1.3 oceny i 
wymagania 
1.11 choroby, 
ich objawy i 
leczenie, 
niepełnosprawni
; II 2.3; 3.1, 
3.2, 3.3; III 
4.1, 4.5, 4.6, 
4.7; IV 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 
6.8, 6.9, 6.13; 
IV 6.2, 6.3, 6.4, 
6.5*; V 8.1 

SB: 1-4/28, 
5-8/29 
WB: 1-3/30 
lub MEL 
ET: - 
TB: 8, 34 

23 Everybo Speaking / - Konstrukcje Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie I 1.1 cechy SB: 1-7/30 



 
dy 

changes 
Czy mogę 
pożyczyć twój 
słownik? 

wzmacniające 
opinię z: what … 
oraz it … 

nagraną rozmowę, znajduje informacje, udziela 
odpowiedzi, dobiera części zdań 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat wpływu innych osób na 
kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat 
wpływu innych osób na kształtowanie 
osobowości dzieci i młodzieży oraz roli 
wzorców, formułuje argumenty, zgadza się lub 
nie z opinią innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na podstawie zdjęć 

charakteru; II 
2.3; III 4.1, 
4.12; IV 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5, 
6.6, 6.9, 6.13; 
IV 6.2, 6.3, 
6.5*; V 8.1 

WB: 1-3/28 
lub MEL 
ET: - 
TB: 8, 34, 55 

24 Everybo
dy 

changes 

Vocabulary: 
Change / Czas 
na zmiany 

Związki 
czasownika 
change z 
wyrażeniami 
rzeczowniko
wymi; 
wyrażenia 
idiomatyczne 
odnoszące 
się do zmian 

Konstrukcje z 
used to 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagranie, uzupełnia brakujące informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat zmian w 
życiu 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat 
różnych aspektów zmian w naszym życiu, 
formułuje opinie, argumenty i hipotezy, zgadza 
się lub nie z opinią innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.1 cechy 
charakteru, 
zainteresowania 
1.5 styl życia; 
II 2.3; III 4.1, 
4.3, 4.4, 4.9; IV 
6.2, 6.3, 6.4, 
6.5, 6.6, 6.9, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.5*; 10 

SB: 1-8/31 
WB: 4-6/31, 
1/31 lub MEL 
ET: - 
TB: 9, 35, 73, 
87 

25 Everybo
dy 

changes 

Grammar and 
Listening / 
Najlepszy czas 
Twojego życia 

Okresy życia Przedimek 
zerowy, 
przedimek 
określony the, 
przedimki 
nieokreślone a, 
an 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagranie, znajduje informacje i odpowiada na 
pytania, określa autorów wypowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; uczeń wypowiada się na temat 
różnych okresów w życiu człowieka, wyraża 
opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje informacje na temat 
różnych okresów w życiu człowieka i 
związanych z nimi obowiązków oraz możliwości 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
odpowiada na pytania w oparciu o ilustracje 

I 1.3 życie 
szkoły 1.5 
okresy życia; 
III 4.1, 4.3, 
4.5, 4.9; IV 6.4, 
6.8; V 8.1 

SB: 1-5/32, 
6/33, 144 
WB: 1-2/29, 
130 lub MEL 
ET: - 
TB: 9, 35 

26 Everybo
dy 

changes 

Grammar and 
Listening / 
Spotkanie z 
rodziną 
Kowalskich 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
tekst o rodzinie Average, uzupełnia luki 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; pisze krótki tekst o życiu przeciętnej 

I 1.5 okresy 
życia, styl 
życia; II 2.1, 
2.3; III 4.1, 
4.3, 4.5, 4.9; 

SB: 7-10/33 
WB: 1-2/29 
lub MEL 
ET: - 
TB: 9, 56, 73, 



 
rodziny w Polsce; wypowiada się na temat 
różnych aspektów życia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat 
różnych okresów w życiu człowieka, formułuje 
opinie, argumenty i hipotezy, zgadza się lub 
nie z opinią innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na podstawie zdjęć 

5.1, 5.5, 5.6, 
5.7, 5.9, 5.12, 
5.13; IV 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5, 
6.6, 6.9, 6.13; 
IV 6.2, 6.3, 
6.5* 

74, 88 

27 Everybo
dy 

changes 

Revision 3 / 
Powtórzenie i 
utrwalenie 3 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
treść artykułu, rozpoznaje związki między 
częściami tekstu i dobiera zdania do luk; 
rozumie nagrane wypowiedzi, określa główne 
myśli tekstów 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat akcji 
charytatywnych 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje 
na pytania, udziela informacji i wyjaśnień, 
prowadzi negocjacje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przetwarza tekst anglojęzyczny, zmienia formę 
nie zmieniając znaczenia 

I 1.1 wygląd 
zewnętrzny 1.3 
życie szkoły 1.5 
święta i 
uroczystości; II 
2.5; III 4.1, 
4.5, 4.7, 4.8, 
4.10, 4.12; 5.1, 
5.3, 5.5, 5.9, 
5.10, 5.12, 
5.13; III 5.2*; 
IV 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 
6.8, 6.13; 7.1, 
7.2, 7.4, 7.6; IV 
6.2, 6.3, 6.5*; 
V 8.3 

SB: 1-6/34, 
7-9/35, 135 
WB: - 
ET: - 
TB: 9 

28 - Test 3 / 
Sprawdzian 3 

- - Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: - 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

- SB: - 
WB: - 
ET: - 
TB: 
www.pearson.
pl/angielski/m
atura 

29 Oral 
Matura 
Sets 

Oral Matura 
Set 1 / 
Przygotowanie 
do części 
ustnej 
egzaminu 
maturalnego 1 

- - Rozumienie wypowiedzi: Rozumienie 
wypowiedzi partnera w dialogu oraz pytania 
prowadzącego 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
sytuację na zdjęciu i odpowiada na pytania 
związane z przedstawionym tematem; 
wypowiada się na temat związany z 
materiałem stymulującym, dokonuje wyboru, 
wyraża opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje 
na pytania; odgrywa rolę, udziela informacji, 

I 1.1 wygląd 
zewnętrzny, 
cechy 
charakteru, 
zainteresowania 
1.5 okresy 
życia, konflikty i 
problemy 1.8 
środki 
transportu, 
wycieczki.; II 

SB: - 
WB: - 
ET: - 
TB: 
www.pearson.
pl/angielski/m
atura 



 
wyraża prośby i preferencje, sugeruje, zgadza 
się lub nie z propozycjami, negocjuje 
rozwiązanie problemu i/lub znaczenie 
nieznanych zwrotów 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na podstawie materiału 
stymulującego 

2.3, 2.6; II 
2.1* III 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6, 4.7, 
4.8, 4.9, 4.10, 
4.12; III 4.2*; 
IV 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5, 6. 

30 Inspirati
on 

Grammar and 
Reading / 
Niezwykli 
wynalazcy 

- Czasy: Past 
Perfect i Past 
Perfect 
Continuous; 
Konstrukcje z 
imiesłowem 
czynnym i 
biernym 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
teksty o znanych wynalazcach, określa główne 
myśli 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń definiuje 
pojęcie geniuszu, wyraża opinie i ją uzasadnia; 
uzupełnia ćwiczenie poznanymi środkami 
językowymi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje, kim jest dla niego 
geniusz, wyraża opinię i ją uzasadnia, uzyskuje 
informacje od innych osób, zgadza się lub nie z 
ich zdaniem 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.1 
zainteresowania 
1.4 zawody i 
związane z nimi 
czynności1.5 
czynności życia 
codziennego 
1.11 odkrycia 
naukowe, 
wynalazki; 
II.3.1, 3.3; III 
4.1, 4.5, 4.7, 
4.9, 4.12; III 
4.2*; IV 6.4, 
6.8 

SB: 1-4/36, 
5-8/37, 144, 
145 
WB: 1-3/32, 
4/33, 130 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 10 

31 Inspirati
on 

Grammar and 
Reading / 
Niezwykli 
wynalazcy 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
artykuł o M. Skłodowskiej, uzupełnia luki; 
rozumie tekst o Elmerze, rozpoznaje związki 
między częściami tekstu a czasem, dobiera 
odpowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
wyjątkową osobę i jej życie, wyraża opinie i ją 
uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na temat znanej sobie 
wyjątkowej osoby, uzyskuje informacje od 
innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.1 
zainteresowania 
1.4 zawody i 
związane z nimi 
czynności1.5 
czynności życia 
codziennego 
1.11 odkrycia 
naukowe, 
wynalazki;; 
II.3.1, 3.3; III 
4.1, 4.5, 4.7, 
4.9, 4.12; III 
4.2*; IV 6.4, 
6.8 

SB: 9-11/37 
WB: 5-6/33, 
131 lub MEL 
ET: - 
TB: 10, 74, 
89 

32 Inspirati
on 

Vocabulary: 
Suffixes / Być 
kreatywnym 

Cechy 
charakteru, 
uczucia i 
emocje, typy 
inteligencji; 
przyrostki 

- Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat typów 
inteligencji, wyraża opinie i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 

I 1.1 cechy 
charakteru, 
uczucia i 
emocje 1.5 styl 
życia; III 4.1, 
4.5, 4.6; IV 6.4, 

SB: 1-7/38, 
39 
WB: 1-3/38, 
4/39, 1/39 lub 
MEL 
ET: - 



 
przekazuje informacje na temat własnego typu 
inteligencji, uzyskuje informacje od innych 
osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

6.8 TB: 10, 74, 
90 

33 Inspirati
on 

Speaking and 
Listening / 
Słynni ludzie 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagranie, znajduje informacje, określa 
kontekst, odpowiada na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat znanej osoby, spekuluje na temat 
jej życia 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
wypowiada się na temat znanej osoby na 
podstawie ilustracji 

I 1.1 dane 
personalne, 
cechy 
charakteru, 
zainteresowania
, problemy 
etyczne 1.9 
twórcy i ich 
dzieła; II 2.3, 
2.5; III 4.1, 
4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.9, 
4.12; 5.1, 5.3, 
5.4, 5.5, 5.6, 
5.7, 5.9, 5.12, 
5.13; V 8.1 

SB: 1-2/40, 
3-5/41 
WB: 1/36 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 10, 36 

34 Inspirati
on 

Speaking and 
Listening / Kto 
zmienił twoje 
życie 

Twórcy i ich 
dzieła; 
wyrażenia 
związane z 
tworzeniem 
kultury; 
wyrażenia 
typowe dla 
prezentacji 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
tekst prezentacji, rozpoznaje związki między 
częściami tekstu, uzupełnia luki; rozumie 
prezentację kolegi/koleżanki z klasy 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat osoby, która w znaczący sposób 
wpłynęła na jego życie, i/lub wypowiada się na 
temat znanego muzyka 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekształca notatki w prezentację ustną 

I 1.1 dane 
personalne, 
cechy 
charakteru, 
zainteresowania
, problemy 
etyczne 1.9 
twórcy i ich 
dzieła; II 2.3, 
2.5; III 4.1, 
4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.9, 
4.12; 5.1, 5.3, 
5.4, 5.5, 5.6, 
5.7, 5.9, 5.12, 
5.13; V 8.3* 

SB: 6-10/41, 
132 
WB: - 
ET: - 
TB: 10, 11, 
36 

35 Inspirati
on 

Writting / 
Niezapomnian
a historia 

Uczucia i 
emocje 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
opowiadanie, określa główną myśl, znajduje 
informacje i odpowiada na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat cech dobrego opowiadania, 
wyraża swoją opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 

I 1.1 uczucia i 
emocje 1.5 
formy 
spędzania czasu 
wolnego ; II 
3.1, 3.3; III 
4.1, 4.5; V 8.1 

SB: 1-4/42, 
5/43 
WB: 1/36, 2-
3/37 lub MEL 
ET: - 
TB: 11 



 
interpretuje sytuację przedstawioną na 
ilustracji 

36 Inspirati
on 

Writting / 
Pisanie 
opowiadania 

Przysłówki; 
wyrażanie 
dramatyzmu 
w 
opowiadaniu 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
treść opowiadania, rozróżnia związki między 
jego oczęściami, uzupełnia luki 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat pisania opowiadań, uzasadnia 
swoją opinię; pisze opowiadanie na zadany 
temat 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.1 uczucia i 
emocje; III 4.1, 
4.5, 4.7; 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4, 
5.9, 5.10, 5.12, 
5.13; III 5.2* 

SB: 6-11/43 
WB: 4-5/37 
lub MEL 
ET: - 
TB: 11, 74, 
91 

37 - Revision 4 / 
Powtórzenie i 
utrwalenie 4 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
treść nagrania, znajduje informacje i wybiera 
odpowiedzi, określa główną myśl 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat życia 
codziennego sławnych ludzi; pisze opowiadanie 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń wyraża 
opinie i ją uzasadnia, reaguje na pytania, 
udziela informacji i wyjaśnień 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń tworzy 
nowe wyrazy z podanych 

I 1.1cechy 
charakteru, 
uczucia i 
emocje, 
zainteresowania
, problemy 
etyczne 1.5 
czynności życia 
codziennego, 
styl życia; II 
3.6; III 5.1, 
5.3, 5.4, 5.9, 
5.10, 5.12, 
5.13; III 5.2* 
IV 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 
6.8, 6.13; 7.2, 
7.9; V 8.3* 

SB: 1-5/44, 
6-9/45 
WB: 1-5/40, 
6-7/41 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 11, 36 

38 - Test 4 / 
Sprawdzian 4 

- - Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: - 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

- SB: - 
WB: - 
ET: - 
TB: 
www.pearson.
pl/angielski/m
atura 

39 Culture 
Shock 1 

The British 
Fashion Scene 
/ Moda w 
Wielkiej 
Brytanii 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
artykuł o trendach w modzie w różnych 
okresach, znajduje informacje i uzupełnia 
zdania; rozumie nagranie wywaidów, znajduje 
informacje i odpowiada na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat terndów w modzie, wyraża opinię 
i ją uzasadnia 

I 1.1 wygląd 
zewnętrzny 1.5 
styl życia 1.15 
elementy 
wiedzy o 
krajach obszaru 
nauczanego 
języka oraz o 

SB: 1/126, 2-
5/127 
WB: - 
ET: - 
TB: 28, 51 



 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat 
mody, przedstawia opinie i argumenty, 
komentuje wypowiedzi, zgodza się lub nie z 
opinią innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje o modzie na podstawie 
zdjęć 

kraju 
ojczystym; II 
2.3; 3.3; III 
4.1, 4.5, 4.6, 
4.7; IV 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 
6.8, 6.13; IV 
6.2, 6.3, 6.5*; 
V 8.1 

40 Bad or 
good? 

Grammar and 
Reading / 
Zdrowy styl 
życia 

Zdrowe i 
niezdrowe 
jedzenie 
oraz 
zachowania 

Konstrukcje: 
czasownik + 
bezokolicznik (z 
to), czasownik + 
rzeczownik 
odczasownikowy 
(gerund), 
czasownik + 
bezokolicznik 
(bez to) 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
teksty dotyczące zdrowego stylu życia, 
znajduje informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat zdrowego stylu życia, wyraża 
opinię i ją uzasadnia; uzupełnia ćwiczenia 
wykorzystując poznane środki językowe; 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na temat zdrowego stylu 
życia na podstawie zdjęć z katalogu 

I 1.6 diety 1.11 
higieniczny tryb 
życia; II 2.3; III 
4.1, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.12; III 
4.2*; V 8.1 

SB: 1-4/46, 
5/47 
WB: 1,2,4/42, 
5/43, 131 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 12 

41 Bad or 
good? 

Grammar and 
Reading / Jak 
uniknąć stresu 

- Konstrukcje: be 
used to …, get 
used to …, used 
to … 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
treść artykułu o zdrowym stylu życia, uzupełnia 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat zdrowego 
stylu życia, wyraża swoją opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń udziela 
informacji na temat stresu i jego wpływu na 
zdrowie oraz zmian w swoim życiu i ich wpływu 
na samopoczucie, reaguje na wypowiedzi 
innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje zmieniając konstrukcję 
zdań 

I 1.3 życie 
szkoły 1.6 
artykuły 
spożywcze 1.11 
samopoczucie; 
II 3.3; III 4.1, 
4.3, 4.5, 4.6, 
4.7; IV 6.4, 
6.8; IV 6.2, 
6.3*; V 8.1 

SB: 6-8/47, 
9-10/48, 145 
WB: 3/42 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 12, 74, 
75, 92 

42 Bad or 
good? 

Speaking and 
Listening / 
Wydarzenia 
sportowe 

Nawyki - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagranie, znajduje informacje i uzupełnia luki 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat uczestnictwa w maratonie, wyraża 
swoją opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje i uzyskuje informacje na temat 
uczestnictwa w imprezach sportowych i 
związanych z tym emocjach, wyraża i 

I 1.10 
dyscypliny 
sportu, imprezy 
sportowe, sport 
wyczynowy 
1.11 higieniczny 
tryb życia; II 
2.3; III 4.1, 
4.5; III 4.2*; IV 

SB: 1-5/48, 
49 
WB: 1-2/43, 
1-4/44 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 12, 37, 
56, 57 



 
uzasadnia opinię, reaguje na opinie innych 
osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje i opinie o uczestnictwie 
w sporcie na podstawie zdjęć 

6.2, 6.3, 6.4, 
6.5, 6.6, 6.8, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.5*; V 8.1 

43 Bad or 
good? 

Speaking and 
Listening / 
Wydarzenia 
sportowe 

Wyrażenia 
związane z 
uprawianiem 
sportu 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
komentarze do wyników w tabeli, wybiera 
odpowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat bicia kolejnych rekordów w 
sporcie i przekraczania ludzkich możliwosci, 
wyraża swoją opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat 
czynnego uprawiania sportu i dążenia do 
perfekcji, przedstawia opinie i argumenty, 
komentuje wypowiedzi, zgodza się lub nie z 
opinią innych osób; opisuje zdjęcie i odpowiada 
na pytania związane z osiąganiem s 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na temat sukcesów w 
sporcie na podstawie zdjęć 

I 1.10 imprezy 
sportowe, sport 
wyczynowy; II 
2.3; III 4.1, 
4.5; III 4.2*; IV 
6.2, 6.3, 6.4, 
6.5, 6.6, 6.8, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.5*; V 8.1 

SB: 6-9/49, 
132 
WB: - 
ET: - 
TB: 12 

44 Bad or 
good? 

Reading and 
Vocabulary / 
Uzależnienie 
od portali 
społecznościo
wych 

Wyrażenia 
związane z 
korzystanie
m z 
Internetu; 
uzależnienia 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
artykuł na temat uzależnienia od portali 
społecznościowych, znajduje informacje i 
wybiera odpowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat portali 
społecznościowych i niebezpieczeństw z tym 
związanych; interpretuje przesłanie jednego z 
rysunków, uzasadnia odrzucenie pozostałych 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat 
korzystania z portali społecznościowych jako 
alternatywnej formie relaksu, mówi o 
zagrożeniach z tym związanych, przedstawia 
opinie i argumenty, komentuje wypowiedzi, 
zgodza się lub nie z opinią innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na temat uzależnienia 
od Internetu na podstawie ilustracji 

I 1.5 formy 
spędzania czasu 
wolnego, styl 
życia 1.11 
higieniczny tryb 
życia, 
uzależnienia; II 
3.3, 3.6; III 
4.1, 4.3, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.9, 
4.13; IV 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5, 
6.6, 6.8, 6.13; 
IV 6.2, 6.3, 
6.5*; V 8.1 

SB: 1-8/50, 
51 
WB: - 
ET: - 
TB: 12, 13 

45 Bad or 
good? 

Listening and 
Vocabulary / 

Rodzaje 
uzależnień; 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
wywiady z osobami użależnionymi, znajduje 

I 1.11 
uzależnienia; II 

SB: 1-8/52 
WB: 1-4/44 



 
Jestem 
uzależniony 

czasowniki 
złożone 

informacje i odpowiada na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat różnych typów uzależnień, wyraża 
swoją opinię i ją uzasadnia; uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje i uzyskuje informacje na temat 
różnych uzależnień 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na temat uzależnień na 
podstawie zdjęć 

2.3; III 4.1, 
4.5; IV 6.4, 
6.8; V 8.1 

lub MEL 
ET: - 
TB: 13, 38, 
56, 57, 75, 93 

46 Bad or 
good? 

Grammar / 
Sposoby na 
efektywne 
uczenie się 

 Konstrukcje: 
czasownik + 
bezokolicznik (z 
to), czasownik + 
rzeczownik 
odczasownikowy 
(gerund) z 
różnicą w 
znaczeniu 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagranie, znajduje informacje i odpowiada na 
pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat stylu 
uczenia się, wyraża swoją opinie i ją 
uzasadnia; opisuje sytuację na zdjęciu, 
odpowiada na pytania związane z technikami 
uczenia się 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje 
na pytania, udziela informacji i wyjaśnień 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na temat uczenia się na 
podstawie zdjęcia 

I 1.3 
kształcenie 
pozaszkolne; II 
2.3; 3.3; III 
4.1, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.7, 4.9, 
4.10, 4.12; III 
4.2*; IV 6.4, 
6.8, 6.13; IV 
6.2, 6.3, 6.5*; 
V 8.1 

SB: 1-7/53 
WB: 1-3/45, 
131 lub MEL 
ET: - 
TB: 13, 38, 
75, 94 

47 Bad or 
good? 

Revision 5 / 
Powtórzenie i 
utrwalenie 5 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
opisy restauracji, dobiera pytania do tekstu; 
rozumie nagranie, znajduje informacje i 
wybiera odpowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat sportu 
wyczynowego, wyraża swoją opinię i ją 
uzasadnia; opisuje sytuację na zdjęciu, 
odpowiada na pytania związane z uprawianiem 
sportu i imprezami sportowymi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń wyraża 
opinię i ją uzasadnia, reaguje na pytania, 
udziela informacji i wyjaśnień 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń tłumaczy 
zdania z j. polskiego na j. angielski; przekazuje 
informacje na temat uprawiania sportu na 

I 1.1 problemy 
etyczne 1.6 
lokale 
gastronomiczne 
1.10 imprezy 
sportowe 1.11 
ochrona 
zdrowia; II 3.6; 
III 4.1, 4.3, 
4.4, 4.9, 4.10, 
4.12, 4.13; III 
5.2* IV 6.1, 
6.2, 6.3, 6.4, 
6.5, 6.6, 6.8, 
6.13; 7.2, 7.9; 
V 8.3* 

SB: 1-6/54, 
7-9/55 
WB: - 
ET: - 
TB: 13, 39 



 
podstawie zdjęcia 

48 - Test 5 / 
Sprawdzian 5 

- - Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: - 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

- SB: - 
WB: - 
ET: - 
TB: 
www.pearson.
pl/angielski/m
atura 

49 Secrets 
uncovere

d 

Grammar and 
Reading / 
Tajemniczy 
świat zwierząt 

- Czasowniki 
modalne: must, 
ought to, should, 
, could, might i 
be able to 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
artykuł na temat wykorzystywania małych 
zwierząt, znajduje w nim określone informacje 
i odpowiada na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat wykorzystania zwierząt w misji 
człowieka, wyraża opinię i ją uzasadnia; 
uzupełnia ćwiczenia wykorzystując poznane 
środki językowe 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i udziela informacji na temat 
oczekiwanych cech osobowości i umiejętności 
agenta do zadań specjalnych 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń na 
podstawie zdjęć przekazuje informacje o 
możliwościach małych zwierząt i ich 
wykorzystaniu przez człowieka 

I 1.1 problemy 
etyczne 1.13 
świat zwierząt; 
II 3.3 III 4.1, 
4.3, 4.5, 4.6, 
4.7; IV 6.4, 
6.8; V 8.1 

SB: 1-3/56, 
4-5/57 
WB: 1-3/48, 
4-6/49 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 14 

50 Secrets 
uncovere

d 

Grammar and 
Reading / 
Agent 007 w 
akcji 

Wyrażanie 
obowiązku 

- Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat akcji 
specjalnych 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i udziela informacji na temat 
oczekiwanych cech osobowosci i umiejetności 
agenta do zadań specjalnych; odgrywa rolę 
członka grupy specjalnej, przedstawia plany, 
argumenty, opinie, reaguje na wypowiedzi 
innych osób, nogocjuje ostateczny plan 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.1 cechy 
charakteru 1.4 
zawody i 
związane z nimi 
czynności; II 
3.3 III 4.1, 4.3, 
4.5, 4.6, 4.7; 
III 4.2*; IV 6.4, 
6.8; IV 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5* 

SB: 6-8/57, 
132 
WB: - 
ET: - 
TB: 14, 39, 
75, 95 

51 Secrets 
uncovere

d 

Reading and 
Vocabulary / 
Cień wiatru 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
fragment powieści, znajduje informacje, 
odpowiada na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada, jak 
dokonuje wyboru książek do czytania 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 

I 1.9 dziedziny 
kultury, twórcy i 
ich dzieła, 
uczestnictwo w 
kulturze; II 3.3; 
III 4.1, 4.3, 

SB: 1-6/58, 
59 
WB: 50, 1-
5/51 lub MEL 
ET: - 
TB: 14 



 
uzyskuje i przekazuje informacje na temat 
dokonywania wyboru książek do czytania, 
przedstawia kryteria doboru, komentuje 
wypowiedzi, zgodza się lub nie z opinią innych 
osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

4.5, 4.7; IV 6.4, 
6.8; IV 6.2, 6.3, 
6.5*; 11 

52 Secrets 
uncovere

d 

Reading and 
Vocabulary / 
Cień wiatru 

Wyrażenia 
związane z 
biblioteką i 
czytelnictwe
m 

- Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat książek i czytelnictwa, wyraża 
opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uczestniczy w dyskusji na temat przyszłości 
czytelnictwa, przedstawia opinie i argumenty, 
komentuje wypowiedzi, zgodza się lub nie z 
opinią innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.9 twórcy i 
ich dzieła, 
uczestnictwo w 
kulturze; III 
4.1, 4.3, 4.5, 
4.7; IV 6.2, 6.4, 
6.8, 6.13; IV 
6.2, 6.3, 6.5*; 
11 

SB: 7-9/58, 
59 
WB: - 
ET: - 
TB: 14 

53 Secrets 
uncovere

d 

Speaking and 
Listening / W 
radiu 
powiedzieli, że 
… 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
program radiowy, znajduje informacje i 
odpowiada na pytania, dobiera wypowiedzi do 
osób 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat 
niebezpiecznych sytuacji przedstawionych na 
zdjęciach 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uczestniczy w dyskusji na temat bohaterstwa i 
udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia, 
przedstawia opinie i argumenty, komentuje 
wypowiedzi, zgadza się lub nie z opinią innych 
osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na temat 
niebezpiecznych sytuacji przedstawionych na 
zdjęciach 

I 1.1 cechy 
charakteru 1.9 
media; II 2.3; 
III 4.1, 4.3, 
4.5, 4.7; IV 6.2, 
6.4, 6.8, 6.13; 
IV 6.2, 6.3, 
6.5*; V 8.1 

SB: 1-7/60, 
133, 135 
WB: 1-2/52 
lub MEL 
ET: - 
TB: 14, 39, 
57, 75, 96 

54 Secrets 
uncovere

d 

Vocabulary: 
Secrets and 
lies / Sekrety i 
kłamstwa 

Cechy 
charakteru, 
uczucia i 
emocje, 
problemy 
etyczne; 
czasowniki 
złożone 

 Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
ankietę, dobiera definicje do czasowników 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat różnego podejścia ludzi do 
zachowania tajemnicy; uzupełnia ćwiczenia 
wykorzystując poznane środki językowe 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uczestniczy w dyskusji na temat zachowania 
tajemnicy, przedstawia opinie i argumenty, 

I 1.1 cechy 
charakteru,uczu
cia i emocje, 
problemy 
etyczne; II 2.3, 
2.5; III 4.1, 
4.3, 4.5, 4.7, 
4.12; III 4.2* 
IV 6.2, 6.4, 6.8, 

SB: 1-6/61 
WB: 1-3/54, 
4-5/55, 1/55 
lub MEL 
ET: - 
TB: 15 



 
komentuje obiegowe opinie, zgadza się lub nie 
z opinią innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.5* 

55 Secrets 
uncovere

d 

Writing: 
Formal letter / 
Przeczytałem, 
polecam … 

Wyrażenia 
przymiotniko
we opisujące 
treść książki 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
recenzję książki, rozpoznaje związki między 
częściami tekstu i dobiera zwroty do luk, 
znajduje i zaznacza informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat czytania książek, wyraża swoją 
opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje informacje na temat 
czytania książek 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.9 
uczestnictwo w 
kulturze; II 3.3, 
3.5; III 4.1, 
4.5; IV 6.2, 6.4, 
6.8 

SB: 1-8/62, 
63 
WB: 1-3/52, 
1-5/53 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 15 

56 Secrets 
uncovere

d 

Writing: 
Formal letter / 
Redagowanie 
listu 
formalnego 

Wyrażenia 
typowe dla 
listu 
formalnego 

- Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń sporządza 
notatki dotyczące obejrzanego filmu, recenzuje 
film i poleca go innym; pisze list formalny z 
elementami recenzji do redakcji magazynu 
młodzieżowego 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przetwarza notatki w ustną recenzję filmu 

I 1.9 
uczestnictwo w 
kulturze, 
media; III 5.1, 
5.3, 5.5, 5.9, 
5.12, 5.13; V 
8.2, 8.3* 

SB: 9-10/62, 
63 
WB: 6-8/53 
lub MEL 
ET: - 
TB: 15, 75, 
76, 97 

57 - Revision 6 / 
Powtórzenie i 
utrwalenie 6 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
treść artykułu, rozpoznaje związki pomiędzy 
jego częściami i uzupełnia luki zdaniami; 
rozumie nagranie, znajduje informacje i 
określa prawdziwość zdań 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń pisze list 
formalny z elementami recenzji programu 
telewizyjnego; uzupełnia ćwiczenia 
wykorzystując poznane środki językowe 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń dokonuje 
transformacji zdań nie zmianiając ich znaczenia 

I 1.3 zycie 
szkoły 1.13 
zagrożenia i 
ochrona 
środowiska 
naturalnego, 
klęski 
żywiołowe; II 
2.3; III 4.1, 
4.3, 4.5, 4.7, 
4.12; 5.1, 5.5, 
5.6, 5.13; III 
4.2* 5.2*; IV 
7.2, 7.6, 7.7, 
7.10; V 7.2, 
7.3, 7.4*; V 
8.1, 8.3 

SB: 1-5/64, 
6-9/65 
WB: 1-4/56, 
5-7/57 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 15, 40 

58 - Test 6 / 
Sprawdzian 6 

- - Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: - 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

- SB: - 
WB: - 
ET: - 
TB: 



 
www.pearson.
pl/angielski/m
atura 

59 Oral 
Matura 
Sets 

Oral Matura 
Set 2 / 
Przygotowanie 
do części 
ustnej 
egzaminu 
maturalnego 2 

- - Rozumienie wypowiedzi: Rozumienie 
wypowiedzi partnera w dialogu oraz pytania 
prowadzącego 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
sytuację na zdjęciu i odpowiada na pytania 
związane z przedstawionym tematem; 
wypowiada się na temat związany z 
materiałem stymulującym, dokonuje wyboru, 
wyraża opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje 
na pytania; odgrywa rolę, udziela informacji, 
wyraża prośby i preferencje, sugeruje, zgadza 
się lub nie z propozycjami, negocjuje 
rozwiązanie problemu i/lub znaczenie 
nieznanych zwrotów 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na podstawie materiału 
stymulującego 

I 1.3 oceny i 
wymagania, 
system oświaty 
1.4 zawody i 
związane z nimi 
czynności 1.5 
święta i 
uroczystości; II 
2.,3, 2.6; II 
2.1* III 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6, 4.7, 
4.8, 4.9, 4.10, 
4.12; III 4.2*; 
IV 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6,7, 
6.8, 6.9, 6.10, 
6.11, 

SB: - 
WB: - 
ET: - 
TB: 
www.pearson.
pl/angielski/m
atura 

60 Page, 
stage, 
screen 

Grammar and 
listening / Co 
rok nowa 
powieść 

- Mowa zależna: 
przysłówki, 
zaimki i 
okoliczniki 

Rozumienie wypowiedzi: Uczen rozumie 
informacje ze strony internetowej, znajduje 
informacje i odpowiada na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenie poznanymi środkami językowymi; 
wypowiada się na temat udziału w kursie 
twórczego pisania, wyraża opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.9 twórcy i 
ich dzieła; II 
3.3; III 4.1, 
4.3, 4.5, 4.7 

SB: 66, 1-
6/67, 147 
WB: 1/58, 2-
3/59, 133 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 16 

61 Page, 
stage, 
screen 

Grammar and 
listening / Co 
rok nowa 
powieść 

Przymiotniki 
opiniujące 

Mowa zależna: 
czasowniki 
raportujace 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagranie, dobiera zdania do wypowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenie poznanymi środkami językowymi; 
tworzy zakończenia opowiadań z nagrania; 
pisze artykuł biograficzny o znanym pisarzu w 
oparciu o przeprowadzony wywiad 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje informacje dotyczące 
życia znanego pisarza 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przetwarza notatki w artykuł 

I 1.9 twórcy i 
ich dzieła, 
media; II 2.3; 
III 4.1, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.7, 
4.8, 4.9, 4.12; 
5.1, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.7, 5.8, 
5.9, 5.10, 5.12, 
5.13; IV 6.4, 
6.8, 6.13; V 
8.1; V 8.2, 8.3* 

SB: 66, 7-
9/67 
WB: - 
ET: - 
TB: 16, 40, 
76, 98 

62 Page, 
stage, 

Reading and 
Vocabulary / 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
tekst artykułu o artystach ulicznych, znajduje 

I 1.9 dziedziny 
kultury, twórcy i 

SB: 1-5/68, 
69 



 
screen W teatrze 

życia 
informacje, odpowiada na pytania, rozpoznaje 
związki między częściami tekstu, dobiera 
zdania do luk 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat artystów ulicznych i ich sztuki, 
wyraża opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uczestniczy w dyskusji na temat sztuki 
ulicznej, wyraża opinię i ją uzasadnia, reaguje 
na opinie innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje dotyczące sztuki ulicznej 
na podstawie ilustracji 

ich dzieła, 
uczestnictwo w 
kulturze; II 3.3, 
3.5; III 4.1, 
4.3, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.9, 4.12; 
IV 6.2, 6.4, 6.8, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.5*; V 8.1 

WB: 4/59 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 16, 40 

63 Page, 
stage, 
screen 

Reading and 
Vocabulary / 
W teatrze 
życia 

Artyści 
uliczni, 
sztuka 
uliczna 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagranie, dobiera wypowiedzi do osób 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia poznanymi środkami językowymi; 
wypowiada się na temat sztuki ulicznej, 
przedstawień "na żywo", odbioru 
bezpośredniego sztuki; wyraża opinię i ją 
uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uczestniczy w dyskusji na temat odbioru 
sztuki, wyraża opinię i ją uzasadnia, reaguje na 
opinie innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.9 dziedziny 
kultury, twórcy i 
ich dzieła, 
uczestnictwo w 
kulturze; II 2.3; 
III 4.1, 4.3, 
4.5, 4.6, 4.7, 
4.9, 4.12; IV 
6.2, 6.4, 6.8, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.5* 

SB: 68, 6-
9/69 
WB: - 
ET: - 
TB: 16, 40 

64 Page, 
stage, 
screen 

Speaking and 
Listening / 
Sława i sukces 

Zwroty i 
wyrażenia z 
tekstu 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagranie, określ główną myśl, znajduje 
informacje i odpowiada na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat sławy, wyraża opinię i ją 
uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uczestniczy w dyskusji na temat związku 
między sławą i pieniędzmi, przedstawia opinie i 
argumenty, komentuje obiegowe opinie, 
zgadza się lub nie z opinią innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.9 dziedziny 
kultury, twórcy i 
ich dzieła, 
uczestnictwo w 
kulturze; II 2.1, 
2.3; III 4.1, 
4.3, 4.5, 4.6, 
4.7; IV 6.2, 6.4, 
6.8, 6.13; IV 
6.2, 6.3, 6.4* 

SB: 1-7/70 
WB: 1-3/60 
lub MEL 
ET: - 
TB: 16, 17, 
58 

65 Page, 
stage, 
screen 

Vocabulary: 
Entertainment 
/ Rozrywka 

Słowotwórst
wo: grupy 
wyrazów 
pochodnych 
związane z 
osiągnęciem 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
tekst przewodnika po imprezach kulturalnych, 
znajduje informacje i uzupełnia tabelę 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat koncertu, który chciałby zobaczyć, 
wybiera jedną z propozycji i uzasadnia swój 

I 1.9 twórcy i 
ich dzieła, 
media; III 4.1, 
4.3, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.9, 4.12; 
III 4.2*; V 8.1 

SB: 1-8/71 
WB: 1-2/62, 
3-5/63, 1/63 
lub MEL 
ET: - 
TB: 17, 41, 



 
sławy i 
sukcesu; 
uogólnienia 

wybór, przedstawia powody odrzucenia 
pozostałych dwóch propozycji; uzupełnia 
ćwiczenia poznanymi środkami językowymi 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje w oparciu o zdjęcia 

76, 99 

66 Page, 
stage, 
screen 

Grammar / 
Sławni i 
bogaci 

Sztuki 
plastyczne: 
kierunki, 
gatunki, 
techniki; 
muzyka 
klasyczne: 
dzieła i 
wykonawcy; 
teatr i film: 
twórcy, 
miejsca, 
działania 

Mowa zależna: 
schematy 
składniowe 
czasowników 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
wypowiedzi, określa główne myśli, dobiera 
zdania i zdjęcia do tekstów; rozumie i 
relacjonuje treść dialogu 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia poznanymi środkami językowymi 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na podstawie tekstu, 
przekształca tekst narracyjny w raport 

I 1.9 dziedziny 
kultury, twórcy i 
ich dzieła 1.15 
elementy 
wiedzy o 
krajach obszaru 
nauczanego 
języka; II 3.1, 
3.3; III 4.1, 
4.4; V 8.1; V 
8.3* 

SB: 1-4/72, 
5-9/73, 133, 
136, 147 
WB: 1-3/61 
lub MEL 
ET: - 
TB: 17, 76, 
100 

67 Page, 
stage, 
screen 

Revision 7 / 
Powtórzenie i 
utrwalenie 7 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
teksty o kradzieży dzieł sztuki, znajduje 
informacje i wybiera odpowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń tłumaczy 
zdania z j. polskiego na j. angielski 

I 1.9 dziedziny 
kultury, twórcy i 
ich dzieła 1.15 
elementy 
wiedzy o 
krajach obszaru 
nauczanego 
języka; II 3.1, 
3.6; V 8.3* 

SB: 1-6/74, 
7/75 
WB: - 
ET: - 
TB: 17 

68 - Test 7 / 
Sprawdzian 7 

- - Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: - 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

- SB: - 
WB: - 
ET: - 
TB: 
www.pearson.
pl/angielski/m
atura 

69 Hi - tech Grammar and 
Listening / 
Nauka i 
technologia 

- Strona bierna Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
opisy wynalazków, dobiera do nich ilustracje i 
nagłówki 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenie poznanymi środkami językowymi; 
wypowiada się na temat wynalazków i ich 
zastosowania, wyraża opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 

I 1.12 
wynalazki; II 
3.1, 3.3, 3.5; 
III 4.1, 4.5, 
4.7, 4.11; V 8.1 

SB: 1-3/76, 
4-7/77, 147 
WB: 1-3/64, 
4-6/65 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 18, 42 



 
przekazuje informacje na temat wynalazków 
na podstawie zdjęć 

70 Hi - tech Grammar and 
Listening / 
Urządzenie do 
czyszczenia 
kota 

Wynalazki - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
reklamę urządzenia do mycia zwierząt 
domowych, uzupełnia luki 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat działania urządzenia 
ułatwiającego pracę w domu lub szkole, wyraża 
opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
dyskutuje na temat wykorzystania różnych 
urządzeń, wyraża opinię, reaguje na opinie 
innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.12 
wynalazki, 
obsługa i 
korzystanie z 
podstawowych 
urządzeń 
technicznych; II 
3.1, 3.3, 3.5; 
III 4.1, 4.5, 
4.7, 4.11; IV 
6.4, 4.8, 4.13; 
IV 6.5* 

SB: 8-10/77, 
134, 136 
WB: - 
ET: - 
TB: 18, 76, 
101 

71 Hi - tech Reading and 
Listening/ 
Innowacje dla 
państwa i 
społeczeństwa 

Urządzenia - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
tekst o młodym konstruktorze, rozpoznaje 
związki między częściami tekstu, dopasowuje 
fragmenty do poszczególnych akapitów, 
znajduje informacje i odpowiada na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na podstawie ilustracji i 
tytułu 

I 1.12 
wynalazki, 
obsługa i 
korzystanie z 
podstawowych 
urządzeń 
technicznych 
1.14 
gospodarka; II 
3.1, 3.3, 3.5; 
III 4.1, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.9; V 
8.1 

SB: 78, 1-
6/79 
WB: 66, 1-
5/67 lub MEL 
ET: - 
TB: 18, 42 

72 Hi - tech Reading and 
Listening/ 
Innowacje dla 
państwa i 
społeczeństwa 

Słownictwo z 
tekstu, 
wyrażenia 
synonimiczn
e 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagranie, dobiera osoby do wypowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat działalności bohatera tekstu oraz 
działania na rzecz społeczeństwa, wyraża 
opinię i ją uzasadnia; 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
dyskutuje na temat opinii wyrażonych w 
nagraniu, przedstawia opinie i argumenty, 
reaguje na opinie innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.12 
wynalazki, 
obsługa i 
korzystanie z 
podstawowych 
urządzeń 
technicznych 
1.14 
gospodarka; II 
2.3, 2.5; III 
4.1, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.9; IV 6.2, 
6.4, 6.8, 6.13; 
IV 6.2, 6.3, 
6.5* 

SB: 78, 7-
10/79 
WB: - 
ET: - 
TB: 18 

73 Hi - tech Speaking and 
Listening / 

Wyrażenia 
opisujące 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagranie, znajduje błędne informacje na 

I 1.12 
technologie 

SB: 1-6/80, 
133 



 
Trochę 
statystyki - 
opisywanie 
trendów, 
tendencji i 
proporcji 

zmiany 
statystyczne 

wykresach i je poprawia 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat statystyk obrazujących 
korzystanie z Internetu i telefonów 
komórkowych; uzupełnia ćwiczenia 
wykorzystując poznane środki językowe 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje i uzyskuje informacje na temat 
korzystania z Internetu 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń analizuje 
wykresy, przekazuje informacje na temat 
korzystania z Internetu na świecie 

informacyjno-
komunikacyjne; 
II 2.3; III 4.1; 
IV 6.4; V 8.1 

WB: 1/69 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 18, 19, 
43, 58, 77, 
102, 103 

74 Hi - tech Vocabulary: 
Compounds / 
Quiz – 
naukowcy, ich 
odkrycia i 
wynalazki 

Rzeczowniki 
i 
przymiotniki 
złożone 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
quiz na temat wynalazków, znajduje 
informacje i odpowiada na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.12 
wynalazki; II 
3.3; III 4.1 

SB: 1-7/81, 
78 
WB: 1-2/70, 
3-5/71, 1/71 
lub MEL 
ET: - 
TB: 19, 77, 
104 

75 Hi - tech Writing: For-
and-against 
essay / 
Technologia w 
służbie 
społeczeństwa 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
tekst o technicznych udogodnieniach życia, 
znajduje informacje i uzupełnia ćwiczenie 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat wykorzystania urządzeń 
redukujących pracę ludzi, wyraża i uzasadnia 
swoją opinię 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
dyskutuje na temat opinii wykorzystania 
urządzeń oszczędzających pracę ludzi, 
przedstawia opinie i argumenty, reaguje na 
opinie innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.12 odkrycia 
naukowe, 
wynalazki, 
obsługa i 
korzystanie z 
podstawowych 
urządzeń 
technicznych; II 
3.3; III 4.1, 
4.5, 4.6, 4.7, 
4.10; IV 6.4, 
6.8; IV 6.2, 6.3, 
6.4* 

SB: 1-2/82, 
3-6/83 
WB: - 
ET: - 
TB: 19 

76 Hi - tech Writing: For-
and-against 
essay / 
Rozprawka 
argumentatyw
na 

Części 
rozprawki; 
wyrazy 
łączące - 
wyrażenia 
synonimiczn
e; 
przymiotniki 
i przysłówki 
wzmacniając
e 

- Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń pisze 
rozprawkę argumentatywną na temat 
komunikacji między ludźmi w dobie Internetu 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uczestniczy w dyskusji na temat przyjaźni i 
komunikowania się z przyjaciółmi, przedstawia 
opinie i argumenty, komentuje obiegowe 
opinie, zgadza się lub nie z opinią innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.12 
technologie 
informacyjno-
komunikacyjne; 
III 4.1, 4.3, 
4.5, 4.8, 4.10; 
5.1, 5.3, 5.5, 
5.6, 5.7, 5.8, 
5.9, 5.10, 5.12, 
5.13; III 5.2* 
IV 6.2, 6.4, 6.8, 

SB: 7-11/83 
WB: 1-3/68, 
4-5/69 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 19 



 
argumentacj
ę 

6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5* 

77 - Revision 8 / 
Powtórzenie i 
utrwalenie 8 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
artykuł na temat wynalazków w kinematografii, 
rozpoznaje związki między jego częściami i 
dobiera zdania do luk 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; prowadzi rozmowę na temat nowych 
technologii; pisze rozprawkę argumentatywną 
na temat portali społecznosciowych 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje o nowych technologiach 
oraz reaguje na informacje i wyjaśnienia 
rozmówcy, przedstawia opinię i ją uzasadnia, 
zgdza się lub nie z rozmówcą, negocjuje 
rozwiązania 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.4 zawody i 
związane z nimi 
czynności 1.9 
twórcy i ich 
dzieła 1.12 
technologie 
informacyjno-
komunikacyjne; 
II 3.3; III 4.1, 
4.5, 4.7, 4.12; 
5.1, 5.3, 5.5, 
5.6, 5.7, 5.10, 
5.12, 5.13; III 
4.2*; 5.2*; IV 
6.2, 6.3, 6.4, 
6.5, 6.6, 6.8, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 

SB: 1-6/84, 
7-9/85 
WB: 1-5/72, 
6-7/73 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 19 

78 - Test 8 / 
Sprawdzian 8 

- - Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: - 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

- SB: - 
WB: - 
ET: - 
TB: 
www.pearson.
pl/angielski/m
atura 

79 Culture 
Shock 2 

British Food / 
Co jedzą 
Brytyjczycy 

Tradycyjne 
potrawy 
kuchni 
brytyjskiej; 
przymiotniki 
opisujące 
jedzenie 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
audycję o tradycyjnych brytyjskich produktach 
spożywczych i daniach, znajduje informacje i 
uzupełnia ćwiczenia 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat tradycji kulinarnych w Polsce 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje informacje na temat 
tradycyjnych polskich produktów kulinarnych i 
dań, wyraża opinie, reaguje na argumenty 
innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
spekuluje na temat produktów i dań 
przedstawionych na zdjęciach 

I 1.6 artykuły 
spożywcze, 
posiłki i ich 
przygotowanie 
1.15 elementy 
wiedzy o 
krajach obszaru 
nauczanego 
języka oraz o 
kraju 
ojczystym; II 
2.3; 3.3; III 
4.1, 4.5, 4.7; IV 
6.2, 4.3, 4.4, 
4.6, 4.8, 4.13; 
IV 6.2, 6.3, 
6.5*; V 8.1 

SB: 1/128, 2-
6/129 
WB: - 
ET: - 
TB: 28, 52 



 
80 No 

regrets 
Grammar and 
Speaking / 
Blaski i cienie 
sportu 

- 0, I, II, III okres 
warunkowy 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
wspomnienia młodego sportowca, znajduje 
informacje i odpowiada na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; opisuje doświadczenia życiowe 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje informacje na temat 
doświadczeń życiowych 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na podstawie zdjęć 

I 1.3 
kształcenie 
pozaszkolne 1.4 
zawody i 
związane z nimi 
czynności 1.10 
sport 
wyczynowy; II 
3.3; III 4.1, 
4.3, 4.4, 4.5, 
4.7, 4.9; IV 6.4, 
6.8; V 8.1 

SB: 86, 1-
5/87, 148 
WB: 1-4/74, 
136 lub MEL 
ET: - 
TB: 20 

81 No 
regrets 

Grammar and 
Speaking / 
Gdybym 
wygrał, moje 
życie byłoby 
inne 

- Zdania 
warunkowe 
mieszane 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
tekst o Alison, znajduje informacje do dyskusji 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat przyczyn 
niepowodzenia, jakie spotkało Alison 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje informacje na temat 
swojego życia, spekuluje na temat 
alternatywnych rozwiązań 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.3 
kształcenie 
pozaszkolne 1.4 
zawody i 
związane z nimi 
czynności; III 
4.1, 4.3, 4.4, 
4.9, 4.10; IV 
6.4, 6.8; IV 6.4, 
6.5* 

SB: 6-8/87 
WB: 5-6/75, 
136 lub MEL 
ET: - 
TB: 20, 77, 
105 

82 No 
regrets 

Reading and 
Vocabulary / 
O 
przestępcach i 
przestępstwac
h 

Rodzaje 
przestępstw; 
wyrażenia 
związane z 
popełnianie
m 
przestępstwa 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
artykuł o znanym oszuście, określa kontekst 
oraz intencję autora, znajduje informacje i 
wybiera odpowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat relacji z 
innymi ludźmi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uczestniczy w dyskusji na temat defraudacji i 
wyłudzeń, przedstawia opinie i argumenty, 
komentuje obiegowe opinie, zgadza się lub nie 
z opinią innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.14 
przestępczość; 
II 3.3, 3.4; III 
4.1, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6, 4.7, 
4.9, 4.12; III 
5.2*; IV 6.4, 
6.8; IV 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5* 

SB: 1-4/88, 
89 
WB: 1-2/78, 
3-5/79 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 20 

83 No 
regrets 

Reading and 
Vocabulary / 
O 
przestępcach i 
przestępstwac
h 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
artykuł o znanym oszuście, rozpoznaje związki 
między częściami tekstu, układa zdania w 
porządku chronologicznym 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń streszcza 
artykuł; wypowiada się na temat przyczyn 
społecznej akceptacji oszustów 

I 1.14 
przestępczość; 
II 3.5; III 4.1, 
4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.9, 
4.12; III 5.2*; 
IV 6.4, 6.8; IV 

SB: 5-7/88, 
89 
WB: - 
ET: - 
TB: 20, 21 



 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uczestniczy w dyskusji na temat reakcji 
społeczeństwa na oszustów i ich działalność, 
przedstawia opinie i argumenty, komentuje 
obiegowe opinie, zgadza się lub nie z opinią 
innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przetwarza artykuł w streszczenie 

6.2, 6.3, 6.4, 
6.5*; V 8.1* 

84 No 
regrets 

Speaking and 
Listening / 
Przyłapany na 
gorącym 
uczynku 

Przestępstwa 
finansowe 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagranie, znajduje informacje i określa 
prawdziwość zdań 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat 
przestępstw finansowych i odpowiada na 
pytania dotyczące zagrożeń dla przeciętnego 
obywatela, wyraża opinię i ją uzasadnia; w 
dialogu wypowiada się na temat kradzieży 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje 
na informacje, prośby i sugestie w sprawie 
kradzieży, przedstawia argumenty, negocjuje 
rozwiązanie problemu 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje o potencjalnych 
przestępstwach finansowych na podstawie 
zdjęć i opisów 

I 1.14 
przestępczość; 
II 2.3; III 4.1, 
4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.8; 
III 4.2*; IV 6.4, 
6.8; IV 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5*; V 8.1 

SB: 1-5/90, 
134, 136 
WB: 1-3/76, 
1-2/76 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 21, 43, 
58 

85 No 
regrets 

Vocabulary: 
Time and 
money / Czas 
to pieniądz 

Wyrażenia 
czasownikow
e związane z 
czasem i 
pieniędzmi 

- Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia poznanymi środkami językowymi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje informacje na temat 
typowych sytuacji życia codziennego 
związanych z pieniędzmi 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.14 
przestępczość; 
III 4.1, 4.9; IV 
6.4 

SB: 1-5/91 
WB: 1-2/79 
lub MEL 
ET: - 
TB: 21, 77, 
106, 107 

86 No 
regrets 

Grammar and 
Listening / 
Życzyłbym 
sobie pójść do 
domu 

Wyrażanie 
żalu i 
niezadowole
nia 

Konstrukcje typu: 
… wish/If only …, 
should, could 
have, had better 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
treść nagrania, określa główne myśli 
poszczególnych części, znajduje informacje i 
uzupełnia zdania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia poznanymi środkami językowymi; 
wypowiada się na temat spraw, których ludzie 
żałują, opowiada historie ich życia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje informacje na temat 

I 1.5 czynności 
czasu wolnego 
1.14 
przestepczość; 
II 2.2, 2.3; III 
4.1, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6, 4.7, 
4.8; 5.1; III 
4.2*; IV 6.4, 
6.8; IV 6.2, 6.3, 

SB: 1-5/92, 
6-8/93, 148 
WB: 1-4/77, 
137 lub MEL 
ET: - 
TB: 21, 44, 
77, 108, 109 



 
spraw i sytuacji, których ludzie żałują, wyraża 
opinię i ją uzasadnia 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na podstawie rysunków 

6.4, 6.5*; V 8.1 

87 No 
regrets 

Revision 9 / 
Powtórzenie i 
utrwalenie 9 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
audycję radiową na temat kradzieży 
tożsamości, znajduje informacje i wybiera 
odpowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat 
przestępczości w mieście 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje o przestepstwach 
najczęściej popełnianych w mieście oraz 
reaguje na informacje i wyjaśnienia rozmówcy, 
przedstawia opinię i ją uzasadnia, zgadza się 
lub nie z rozmówcą, negocjuje rozwiązania 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.14 
przestępczość; 
II 3.3; III 4.1, 
4.5, 4.7, 4.12; 
5.1, 5.3, 5.5, 
5.6, 5.7, 5.10, 
5.12, 5.13; III 
4.2*; 5.2*; IV 
6.2, 6.3, 6.4, 
6.5, 6.6, 6.8, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.5* 

SB: 1-6/94, 
7-8/95 
WB: - 
ET: - 
TB: 21 

88 - Test 9 / 
Sprawdzian 9 

- - Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: - 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

- SB: - 
WB: - 
ET: - 
TB: www. 
pearson.pl/an
gielski/matura 

89 Oral 
Matura 
Sets 

Oral Matura 
Set 3 / 
Przygotowanie 
do części 
ustnej 
egzaminu 
maturalnego 3 

- - Rozumienie wypowiedzi: Rozumienie 
wypowiedzi partnera w dialogu oraz pytania 
prowadzącego 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
sytuację na zdjęciu i odpowiada na pytania 
związane z przedstawionym tematem; 
wypowiada się na temat związany z 
materiałem stymulującym, dokonuje wyboru, 
wyraża opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje 
na pytania; odgrywa rolę, udziela informacji, 
wyraża prośby i preferencje, sugeruje, zgadza 
się lub nie z propozycjami, negocjuje 
rozwiązanie problemu i/lub znaczenie 
nieznanych zwrotów 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na podstawie materiału 
stymulującego 

I 1.2 opis 
domu, 
pomieszczeń 
domu i ich 
wyposażenia, 
wynajmowanie 
1.4 zawody i 
związane z nimi 
czynności 1.7 
rodzaje 
sklepów, towary 
1.9 udział w 
kulturze 1.14 
przestępczość; 
II 2.3, 2.6; II 
2.1* III 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6, 4.7, 
4.8, 4.9, 4.10, 

SB: - 
WB: - 
ET: - 
TB: 
www.pearson.
pl/angielski/m
atura 



 
4.12 

90 No place 
like 

home 

Grammar and 
Reading / 
Wszędzie 
dobrze, ale w 
domu 
najlepiej 

- Zdania 
podrzędnie 
złożone 
przydawkowe 
definiujące i 
niedefiniujące 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
artykuł o domach przyjaznych otoczeniu, 
znajduje informacje i odpowiada na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat ekologicznych domów, wyraża 
opinię i ją uzasadnia; uzupełnia ćwiczenia 
poznanymi środkami językowymi 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.2 miejsce 
zamieszkania, 
opis domu, 
pomieszczeń 
domu i ich 
wyposażenia; II 
3.3; III 4.1, 
4.2, 4.3, 4.5, 
4.6, 4.7; III 
4.2*; III 4.2* 

SB: 96, 1-
8/97, 149 
WB: 1-4/80, 
5-7/81, 137 
lub MEL 
ET: - 
TB: 22 

91 No place 
like 

home 

Grammar and 
Reading / W 
domu mojego 
dziadka 

Zaimki 
względne 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
opis domu, rozpoznaje związki między 
częściami tekstu, układa je chronologicznie 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
miejsca, wyraża swoje preferencje, uzasadnia 
opinię; opisuje dom; uzupełnia ćwiczenia 
poznanymi środkami językowymi 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.2 miejsce 
zamieszkania, 
opis domu, 
pomieszczeń 
domu i ich 
wyposażenia; II 
3.5; III 4.1, 
4.2, 4.3, 4.5, 
4.6, 4.7; III 
4.2* 

SB: 96, 9-
10/97 
WB: - 
ET: - 
TB: 22, 78, 
110 

92 No place 
like 

home 

Reading and 
Vocabulary / 
Nie ma to jak 
w domu 

Wyrażenia 
opisujące 
miejsca 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
artykuł o życiu w akademiku, rozpoznaje 
związki między częściami, dobiera brakujace 
akapity 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat mieszkania w akademiku, wyraża 
opinię i ją uzasadnia; uzupełnia ćwiczenia 
poznanymi środkami językowymi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
dyskutuje na temat mieszkania w akademiku, 
przedstawia opinie i argumenty, reaguje na 
argumenty innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.2 miejsce 
zamieszkania 
1.5 okresy 
życia, konflikty i 
problemy; II 
3.3; III 4.1, 
4.5, 4.7, 4.9; 
III 4.2*; IV 6.4, 
6.6, 6.8; IV 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5* 

SB: 98, 1-
4/99 
WB: 82, 1-
4/83 lub MEL 
ET: - 
TB: 22 

93 No place 
like 

home 

Reading and 
Vocabulary / 
W naszym 
domu 
obowiązuje … 

Przymiotniki 
opisujące 
ludzi i ich 
zachowania; 
wyrażenia 
idiomatyczne 

- Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat wspólnego wynajmowania 
mieszkania przez grupę młodych ludzi i 
związanych z tym napięć, wyraża opinię i ją 
uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
dyskutuje na temat zamieszkiwania we 
wspólnym mieszkaniu z innymi młodymi 
ludźmi, przedstawia opinie i argumenty, 

I 1.2 miejsce 
zamieszkania 
1.5 okresy 
życia, konflikty i 
problemy; III 
4.1, 4.5, 4.7, 
4.9; III 4.2*; IV 
6.4, 6.6, 6.8; IV 
6.2, 6.3, 6.4, 
6.5* 

SB: 98, 5-
7/99 
WB: - 
ET: - 
TB: 22 



 
reaguje na argumenty innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

94 No place 
like 

home 

Listening and 
Vocabulary / 
Postawy ludzi 
wobec 
zwierząt 

Przymiotniki 
opisujące 
miejsca, 
cechy 
charakteru, 
uczucia i 
emocje 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagranie, dobiera wypowiedzi do obrazków, 
uzupełnia informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia poznanymi środkami językowymi; 
opisuje zachowania ludzi 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na temat miejsca 
zamieszkania stworzeń na ilustracjach 

I 1.1 uczucia i 
emocje 1.2 
miejsce 
zamieszkania 
1.5 styl zycia 
1.13 świat 
zwierząt; II 2.3; 
III 4.1, 4.5, 
4.9; V 8.1 

SB: 1-7/100 
WB: 1-3/84 
lub MEL 
ET: - 
TB: 22, 45, 
59 

95 No place 
like 

home 

Speaking, 
Vocabulary: 
Places / Nie 
znoszę kiedy 
… - wyrażanie 
krytyki 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagranie, określa główną myśl tekstu oraz 
znajduje w tekście konkretne informacje; 
określa kontekst wypowiedzi - miejsce 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia poznanymi środkami językowymi; 
opisuje sytuację na zdjeciu, odpowiada na 
pytania na temat kłótni; w dialogu wypowiada 
się na temat prac domowych; wypowiada się 
na temat rzeczy niezbędnych w mieszkaniu, 
wyraża opinię i ją uzasadni 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje 
w sytuacjach życia codziennego, wyraża 
krytykę i/lub zniecierpliwienie; reaguje na 
informacje, prośby i sugestie w sprawie prac 
domowych, przedstawia argumenty, negocjuje 
rozwiązanie problemu; przekazuje i uzyskuje 
informacje na temat rzeczy 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na temat kłótni na 
podstawie zdjęcia 

I 1.1 uczucia i 
emocje 1.2 
miejsce 
zamieszkania, 
opis domu, 
pomieszczeń 
domu i ich 
wyposażenia 
1.5 czynności 
życia 
codziennego, 
konflikty i 
problemy; II 
2.1, 2.3, 2.5; 
III 4.1, 4.3, 
4.5, 4.7, 4.9, 
4.10, 4.12; IV 
6.4, 6.8; IV 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5*; 
V 8.1 

SB: 1-7/101, 
1-6/102 
WB: 1-2/84, 
1-3/86, 4-
6/87 lub MEL 
ET: - 
TB: 22, 23, 
45, 59, 60, 
78, 111, 112, 
113, 114 

96 No place 
like 

home 

Writing: 
Article/ Opis 
wydarzenia 

Nowoczesne 
technologie 
w 
budownictwi
e 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
treść plakatu informującego o konkursie na 
opis domów przyszłości, rozumie artykuł na ten 
temat, rozpoznaje związki i dobiera zdania do 
akapitów 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
zadania poznanymi środkami językowymi; 
wypowiada się na temat udziału w konkursie, 
rozważa potencjalne zmiany w budownictwie 
mieszkaniowym i wyposażeniu domów, wyraża 
swoją opinię i ją uzasadnia; pisze artykuł do 

I 1.2 miejsce 
zamieszkania 
opis domu, 
pomieszczeń i 
wyposażenia 
1.12 
technologie 
informacyjno-
komunikacyjne; 
II 3.3, 3.5, 3.7; 
III 4.1, 4.5, 

SB: 1/102, 2-
8/103 
WB: 1-5/85 
lub MEL 
ET: - 
TB: 23 



 
szkolnej gazetki na temat 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
dyskutuje na temat domów przyszłości, 
przedstawia opinie i argumenty, reaguje na 
argumenty innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: 

4.7, 4.9; 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.9, 5.12, 
5.13; III 4.2*; 
IV 6.4, 6.6, 6.8; 
IV 6.2, 6.3, 6.4, 
6.5* 

97 - Revision 10 / 
Powtórzenie i 
utrwalenie 10 

Wyrażenia 
przymiotniko
we 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
opisy domów, znajduje informacje, wybiera 
odpowiedzi; rozumie nagrane wypowiedzi, 
określa główne myśli każdej z nich 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia poznanymi środkami językowymi; 
pisze artykuł na temat przystosowania 
budynków publicznych na potrzeby osób 
niepełnosprawnych 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.2 miejsce 
zamieszkania, 
opis domu 1.11 
niepełnosprawni 
1.14 polityka 
społeczna; II 
2.1; 3.3; III 
4.1, 4.3, 4.5, 
4.7, 4.9, 4.12; 
5.1, 5.8, 5.10, 
5.12, 5.13; III 
4.2* 

SB: 1-5/104, 
6-9/105 
WB: 1-4/88, 
5-7/89 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 23 

98 - Test 10 / 
Sprawdzian 10 

- - Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: - 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

- SB: - 
WB: - 
ET: - 
TB: www. 
pearson.pl/an
gielski/matura 

99 Solve it! Grammar and 
Listening / Co 
mogło być w 
tym kartonie? 

- Konstrukcje z 
formą przeszłą 
czasowników 
modalnych: 
needn’t have, 
didn’t need 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
rozmowę osób rozwiązujących zagadkę, 
odpowiada na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat gier logicznych, wyraża opinię i ją 
uzasadnia; uzupełnia ćwiczenia poznanymi 
środkami językowymi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
dyskutuje na temat gier logicznych, wyraża 
opinię i ją uzasadnia 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na temat rozwiązania 
zagadki na podstawie ilustracji 

I 1.5 formy 
spędzania czasu 
wolnego; II 2.3; 
III 4.1, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.9, 
4.13; IV 6.4, 
6.8, 6.13; IV 
6.2, 6.3, 6.4*; 
V 8.1 

SB: 1-5/106, 
6-7/107, 149 
WB: 1-4/90, 
5/91, 138 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 24, 46 

100 Solve it! Grammar and 
Listening / 
Dywagacje na 
temat 
przeszłości 

Gry logiczne 
i szarady 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
treść zagadki, uzupełnia rozwiązanie 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat wariantów rozwiązania zagadki; 
uzupełnia ćwiczenia poznanymi środkami 
językowymi 

I 1.5 formy 
spędzania czasu 
wolnego 1.14 
przestępczość; 
II 3.3, 3.6; III 
4.1, 4.5; IV 6.4, 

SB: 8-12/107 
WB: 6-7/91, 
138 lub MEL 
ET: - 
TB: 24, 46, 
78, 115 



 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje 
w typowych sytuacjach życia codziennego 
Przetwarzanie wypowiedzi: 

6.8; IV 6.5* 

101 Solve it! Listening and 
Reading / 
Tajemnice i 
zagadki 
przeszłości 

Słownictwo 
dotyczące 
przestępstwa 
i śledztwa 
policyjnego 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagranie, znajduje informacje, odpowiada na 
pytania i ocenia prawdziwość zdań; rozumie 
treść opowiadania, rozpoznaje związki między 
jego częściami i układa je w kolejności 
wydarzeń, znajduje informacje i dobiera osoby 
do wypowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
sytuację na ilustracji, odpowiada na pytania, 
wyraża opinię i ją uzasadnia; uzupełnia 
ćwiczenia poznanymi środkami językowymi; 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń bierze 
udział w dyskusji na temat bohaterów 
opowiadania, wyraża opinię i ją uzasadnia, 
reaguje na wypowiedzi innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na podstawie ilustracji 

I 1.14 
przestępczość; 
II 2.3; 3.3, 3.5; 
III 4.1, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 
4.8, 4.9, 4.10; 
IV 6.4, 6.8, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5*; 
V 8.1 

SB: 1-4/108, 
5-6/109 
WB: 1-2/93 
lub MEL 
ET: - 
TB: 24, 47 

102 Solve it! Listening and 
Reading/ 
Tajemnice i 
zagadki 
przeszłości 

- - Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia poznanymi środkami językowymi; 
wypowiada się na temat bohaterów 
opowiadania, opisuje alternatywne 
zakończenia; opisuje wydarzenie ze swojego 
życia, w którym wypadki potoczyły się 
niezgodnie z planem 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń bierze 
udział w dyskusji na temat osobowości 
bohaterów opowiadania oraz alternatywnych 
zakończeń historii porwania, wyraża opinię i ją 
uzasadnia, reaguje na wypowiedzi innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.14 
przestępczość; 
IV 6.4, 6.8, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5* 

SB: 7-9/109 
WB: - 
ET: - 
TB: 24, 47 

103 Solve it! Grammar / Co 
przydarzyło 
się Panu 
Powell? 

- Nieosobowe 
struktury strony 
biernej: It + 
strona bierna + 
that; podmiot + 
strona bierna + 
bezokolicznik; 
podmiot + strona 
bierna +have + 
Past Participle 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
doniesienie prasowe na temat tajemniczego 
zniknięcia dyrektora firmy, znajduje informacje 
i uzupełnia ćwiczenia 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
zdjęcie; wypowiada się na temat rozwiązania 
zagadki kryminalnej, wyraża opinię i ją 
uzasadnia; wypowiada się na temat 
niewyjaśnionych tajemniczych zdarzeń w 
Polsce; uzupełnia ćwiczenia poznanymi 

I 1.14 
przestępczość; 
II 3.3; III 4.1, 
4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.9; IV 6.2, 
6.3, 6.4, 6.8, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.4*; V 8.1 

SB: 1-2/110, 
3-5,8/111, 
149 
WB: 1-2/92 
lub MEL 
ET: - 
TB: 24, 49 



 
środkami językowymi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczen bierze 
udział w dyskusji na temat tajemniczych istot i 
zdarzeń, wyraża opinię i ją uzasadnia, reaguje 
na wypowiedzi innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje przypuszczenia dotyczące wydarzeń 
na podstawie zdjęcia 

104 Solve it! Grammar / Na 
tropie 
tajemnicy 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
krótkie notki prasowe oraz komentarz 
redakcyjny, znajduje informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat rozwiązania zagadki zniknięcia 
pana Powell'a, wyraża opinie i ją uzasadnia; 
pisze artykuł do gazety, opisuje tajemnicze 
wydarzenie 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje informacje na temat 
tajemniczych zdarzeń; bierze udział w dyskusji 
na temat tajemniczych zdarzeń, wyraża opinię 
i ją uzasadnia, reaguje na wypowiedzi innych 
osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przetwarza notatki w artykuł 

I 1.14 
przestępczość; 
III 4.1, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 
4.9; 5.1, 5.3, 
5.4, 5.5, 5.6, 
5.9; IV 6.2, 6.3, 
6.4, 6.8, 6.13; 
IV 6.2, 6.3, 
6.4*; V 8.1 

SB: 6-7/111, 
133 
WB: - 
ET: - 
TB: 24, 78, 
116 

105 Solve it! Vocabulary 
and Listening 
/ Sytuacje w 
szkole 

Tajemnice - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagranie, znajduje informacje i odpowiada na 
pytania oraz uzupełnia luki 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia poznanymi środkami językowymi; 
wypowiada się na temat stresu 
egzaminacyjnego i problemów z pamięcią 
związanych ze stresem, wyraża opinię i ją 
uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń bierze 
udział w dyskusji, komentuje obiegowe opinie i 
uzasadnia swoje zdanie, reaguje na argumenty 
innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: 

I 1.1 uczucia i 
emocje 1.3 
oceny i 
wymagania 
1.14 
przestępczość; 
II 2.3; III 4.1, 
4.5, 4.9, 4.12; 
IV 6.2, 6.3, 6.4, 
6.8, 6.13; IV 
6.2, 6.3, 6.4* 

SB: 1-6/112 
WB: 1-2/94, 
3-5/95, 1/95 
lub MEL 
ET: - 
TB: 25, 49 

106 Solve it! Speaking and 
Listening / Jak 
rozmieścić 
gości przy 
stole? 

Uczucia i 
emocje, 
wyrażenia 
idiomatyczne 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
nagraną rozmowę, znajduje informacje, 
uzupełnia nazwiska gości 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat rozmieszczenia gości przy stole, 
wyraża opinie i preferencje, uzasadnia swoje 

I.1.1 uczucia i 
emocje 1.5 
święta i 
uroczystości 
1.15 elementy 
wiedzy o 

SB: 1-7/113 
WB: 1-2/93 
lub MEL 
ET: - 
TB: 25, 49, 
60, 79, 117 



 
zdanie 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń bierze 
udział w dyskusji na temat rozmieszczenia 
gości przy stole, wyraża opinię i uzasadnia 
swoje zdanie, reaguje na argumenty innych 
osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

krajach obszaru 
nauczanego 
języka; II 2.3; 
III 4.1, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.9, 4.10; 
IV 6.4, 6.6, 6.8, 
6.9, 6.10, 6.11, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.5* 

107 - Revision 11 / 
Powtórzenie i 
utrwalenie 11 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
opisy niezwykłych wydarzeń, znajduje 
informacje, wybiera odpowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia poznanymi środkami językowymi 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przetwarza wypowiedzi 

I 1.14 
przestępczość; 
II 3.1, 3.3, 3.4; 
III 5.1, 5.3, 
5.5, 5.7, 5.9, 
5.12; V 8.1; V 
8.3* 

SB: 1-6/114, 
7/115 
WB: - 
ET: - 
TB: 25 

108 - Test 11 / 
Sprawdzian 11 

- - Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: - 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

- SB: - 
WB: - 
ET: - 
TB: www. 
pearson.pl/an
gielski/matura 

109 Media 
2.0 

Grammar and 
Listening / 
Współczesne 
media 

Środki 
masowego 
przekazu 

Kwantyfikatory 
ogólne, typu: all, 
whole, majority 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
wywiad z ekspertem na temat środków 
masowego przekazu, znajduje informacje, 
odpowiada na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat mediów oraz różnic 
pokoleniowych w sposobie korzystania z 
różnych typów mediów, wyraża swoją opinię i 
ją uzasadnia; uzupełnia zdania poznanymi 
środkami językowymi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń bierze 
udział w dyskusji na temat mediów, wyraża 
opinię i uzasadnia swoje zdanie, reaguje na 
argumenty innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.5 formy 
spędzania czasu 
wolnego 1.9 
uczestnictwo w 
kulturze, 
media; II 2.3; 
III 4.1, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.9, 4.10; 
IV 6.4, 6.6, 6.8, 
6.9, 6.10, 6.11, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.5* 

SB: 1-4/116, 
5-6,10/117, 
150 
WB: 1-3/96, 
4-5/97, 139 
lub MEL 
ET: - 
TB: 26, 50 

110 Media 
2.0 

Grammar and 
Listening / 
Najlepsza 
gazeta to … 

- - Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat różnych gazet, opisuje ich 
zawartość, wyraża opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 

I 1.9 
uczestnictwo w 
kulturze, 
media; III 4.1, 
4.3, 4.4, 4.5, 

SB: 7-9/117 
WB: - 
ET: - 
TB: 26, 50, 
79, 118 



 
odgrywa rolę dziennikarza/czytelnika, uzyskuje 
i przekazuje informacje na temat gazet, 
wybiera najlepszą, wyraża opinie i ją uzasadnia 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

4.6, 4.7, 4.9, 
4.10; IV 6.4, 
6.6, 6.8, 6.9, 
6.10, 6.11, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.5* 

111 Media 
2.0 

Speaking / 
Dokonywanie 
wyborów i ich 
uzasadnianie 

Rodzaje 
zawodów w 
dziennikarst
wie 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumienie 
nagranie, znajduje informacje i odpowiada na 
pytania, uzupełnia luki 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat korzystania z różnych źródeł 
informacji, wybiera jedno rozwiązanie, a drugie 
odrzuca, uzasadnia swoją decyzję 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: Na podstawie 
zdjęć uczeń dokonuje porównania korzystania 
z mediów w przeszłości i obecnie 

I 1.4 zawody i 
związane z nimi 
czynności 1.9 
uczestnictwo w 
kulturze, 
media; II 2.3; 
III 4.1, 4.5, 
4.6, 4.7; III 
4.2*; V 8.1 

SB: 1-8/118, 
134, 136 
WB: 1-2/100 
lub MEL 
ET: - 
TB: 26, 51, 
60, 79, 119 

112 Media 
2.0 

Vocabulary: 
Singular and 
plural / Załoga 
czy członkowie 
załogi - liczba 
pojedyncza i 
mnoga 
rzeczowników 

Działy w 
gazetach i 
czasopismac
h 

Liczba 
pojedyncza i 
mnoga 
rzeczowników 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
fragmenty artykułów prasowych, znajduje 
informacje i dobiera wycinki do działów 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.9 media; II 
3.3; III 4.1 

SB: 1-3/119 
WB: 1-3/102, 
4-5/103, 
1/103 lub MEL 
ET: - 
TB: 26, 79, 
120 

113 Media 
2.0 

Reading and 
Vocabulary / 
Na planie i 
poza nim? 

Wyrażenia 
związane z 
produkcją 
filmową 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
artykuł na temat pomyłek na planie filmowym, 
odpowiada na pytania, dobiera informacje do 
filmu 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe; wypowiada się na temat filmów, 
wyraża opinie i preferencje, uzasadnia swój 
wybór 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń bierze 
udział w dyskusji na temat oglądanych filmów, 
wyraża opinię i ją uzasadnia, reaguje na 
argumenty innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje o filmach w oparciu o 
plakaty filmowe 

I.9 twórcy i ich 
dzieła, 
uczestnictwo w 
kulturze, 
media; II 3.3; 
III 4.1, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.9, 4.10; 
III 4.2*; IV 6.4, 
6.8, 6.13; IV 
6.2, 6.3, 6.4, 
6.5*; V 8.1 

SB: 1-3/120, 
121 
WB: 98, 1-
5/99 lub MEL 
ET: - 
TB: 27 

114 Media 
2.0 

Reading and 
Vocabulary / 
O błędach w 

Wyrażenia 
opisujące 
błędy w 

- Rozumienie wypowiedzi: - 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat błędów popełnianych przy 

I.9 twórcy i ich 
dzieła, 
uczestnictwo w 

SB: 4-7/120, 
121 
WB: - 



 
sztuce 
filmowej 

produkcji 
filmowej 

produkcji filmów, wyraża opinie i preferencje, 
uzasadnia swój wybór 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń bierze 
udział w dyskusji na temat dopuszczenia do 
dystrybucji filmów z dużą ilością błędów 
produkcyjnych, wyraża opinię i ją uzasadnia, 
reaguje na argumenty innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

kulturze, 
media; III 4.1, 
4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.9, 
4.10; III 4.2*; 
IV 6.4, 6.8, 
6.13; IV 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5* 

ET: - 
TB: 27 

115 Media 
2.0 

Writing: 
Formal letter / 
Moda na blogi 

Wyrażanie 
opinii, 
polemizowan
ie z opinią; 
zwroty 
łączące 
tekst; 
wyrażenia 
typowe dla 
listu 
formalnego 
polemiczneg
o 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
wypowiedź blogera oraz listów polemicznych, 
znajduje informacje i odpowiada na pytania 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat blogów, wyraża swoją opinię i ją 
uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.9 media 
1.12 
technologie 
informacyjno-
komunikacyjne; 
II 3.3; III 4.1, 
4.3, 4.5, 4.7, 
4.9; III 4.2* 

SB: 1-5/122, 
123 
WB: 1/100, 
2/101 lub MEL 
ET: - 
TB: 27 

116 Media 
2.0 

Writing: 
Formal letter / 
List formalny 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń znajduje 
informacje w listach i odpowiada na pytanie 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń pisze list 
polemiczny na temat ramówki programowej 
telewizji oraz programów edukacyjnych 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.9 
uczestnictwo w 
kulturze, 
media; II 3.3; 
III 5.1, 5.3, 
5.5, 5.6, 5.7, 
5.10, 5.12, 5.13 

SB: 6-7/122, 
123 
WB: 3-4/101 
lub MEL 
ET: - 
TB: 27 

117 Media 
2.0 

Revision 12 / 
Powtórzenie i 
utrwalenie 12 

- - Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
wypowiedzi czytelników, znajduje informacje, 
dobiera osoby do pytań 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
ilustrację i odpowiada na pytania związane z 
ogladaniem telewizji, prezentuje preferencje i 
opinie, uzasadnia swoje zdanie; pisze e-mail 
do redakcji w odpowiedzi na artykuł; uzupełnia 
ćwiczenia wykorzystując poznane środki 
językowe 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń analizuje 
zdjęcie, przekazuje informacje na temat emocji 
towarzyszących oglądaniu telewizji; tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na język 
angielski 

I 1.9 media 
1.12 
technologia 
informacyjno-
komunikacyjna; 
II 3.3; III 4.1, 
4.3, 4.5, 4.7, 
4.9; 5.1, 5.3, 
5.5, 5.6, 5.7, 
5.10, 5.12, 
5.13; III 5.2*; 
V 8.1,3 

SB: 1-5/124, 
6-9/125 
WB: 1-5/104, 
6-7/105 lub 
MEL 
ET: - 
TB: 27 



 
118 - Test 12 / 

Sprawdzian 12 
- - Rozumienie wypowiedzi: - 

Tworzenie wypowiedzi: - 
Reagowanie na wypowiedzi: - 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

- SB: - 
WB: - 
ET: - 
TB: www. 
pearson.pl/an
gielski/matura 

119 Culture 
Shock 3 

Things you've 
always wanted 
to know ... / 
Wszystko, co 
chciałbyś 
wiedzieć o … 

Etymologia 
nazw 
charakteryst
ycznych dla 
kultury 
brytyjskiej 

- Rozumienie wypowiedzi: Uczeń rozumie 
tekst artykułu o wyrażeniach i nazwach, 
znajduje informacje i odpowiada na pytania; 
rozumie nagranie, znajduje i zaznacza 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wypowiada 
się na temat dziwnych nazw i określeń w 
języku polskim 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń bierze 
udział w dyskusji na temat etymologii zwrotów 
funkcjonujących w kulturze polskiej, wyraża 
opinię i ją uzasadnia, reaguje na argumenty 
innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: - 

I 1.9 dziedziny 
kultury, twórcy i 
ich dzieła, 
uczestnictwo w 
kulturze 1.15 
elementy 
wiedzy o 
krajach obszaru 
nauczanego 
języka oraz o 
kraju 
ojczystym; II 
2.3; 3.3; III 
4.1, 4.5; IV 6.4, 
6.8; IV 6.2, 6.3, 
6.4* 

SB: 130, 1-
5/131 
WB: - 
ET: - 
TB: 28, 53 

120 Oral 
Matura 
Sets 

Oral Matura 
Set 4 / 
Przygotowanie 
do części 
ustnej 
egzaminu 
maturalnego 4 

- - Rozumienie wypowiedzi: Rozumienie 
wypowiedzi partnera w dialogu oraz pytania 
prowadzącego 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
sytuację na zdjęciu i odpowiada na pytania 
związane z przedstawionym tematem; 
wypowiada się na temat związany z 
materiałem stymulującym, dokonuje wyboru, 
wyraża opinię i ją uzasadnia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje 
na pytania; odgrywa rolę, udziela informacji, 
wyraża prośby i preferencje, sugeruje, zgadza 
się lub nie z propozycjami, negocjuje 
rozwiązanie problemu i/lub znaczenie 
nieznanych zwrotów 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na podstawie materiału 
stymulującego 

I 1.2 miejsce 
zamieszkania 
1.5 czynności 
życia 
codziennego, 
problemy i 
konflikty 1.9 
media 1.13 
krajobraz; II 
2.,3, 2.6; II 
2.1* III 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6, 4.7, 
4.8, 4.9, 4.10, 
4.12; III 4.2*; 
IV 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 
6.7, 6.8, 6.9, 
6.10, 6 

SB: - 
WB: - 
ET: - 
TB: 
www.pearson 
.pl/angielski/
matura 
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   Uczeń:  
JOZ 1.  posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających 

realizację zadań zawodowych; p 

JOZ 2.  interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej 
odmianie języka; p 

JOZ 3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; p 
JOZ 4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; p 
JOZ 5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji p 
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
 
Środki dydaktyczne: 
Zajęcia mogą być prowadzone w sali lekcyjne wyposażonej w środki audiowizualne oraz/lub stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. 
Magnetofon. słowniki, zarówno w wersji książkowej, jak i słowniki multimedialne oraz słowniki w wersji on-line. W szczególności wskazane 
będą słowniki techniczne. 
Zalecane metody dydaktyczne: 
Dyskusje dydaktyczne, metoda projektów, inscenizacje, ćwiczenia praktyczne przy komputerze, prezentacje, tłumaczenia fragmentów 
dokumentacji technicznej, analiza dokumentacji technicznej,  
Formy organizacyjne: 
Zajęcia powinny być prowadzone w grupie i indywidualnie. 

p 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów nauczania: 
Krótkie prace pisemne ok. 15 min, klasówki 45minut, testy otwarte i wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią, odpowiedzi ustne. 
Referaty, projekty, prezentacje. 

p 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. p 
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 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
  
Materiał kształcenia (razem 30 godz.) Ilość godzin 

Podstawowe terminy związane z elektrycznością 2 
Podstawowe pojęcia matematyczne 1 
Narzędzia stosowane w elektronice 2 
Elektryczne i elektroniczne mierniki analogowe, jednostki 2 
Montaż i demontaż urządzeń elektronicznych 2 
Obwody elektroniczne 1 
Sygnały elektroniczne 1 
Kondensatory 1 
Wzmacniacze 1 
Diody 1 
Bezpieczniki 1 
Układy scalone 1 
Oporniki 1 
Potencjometry 1 
Przekaźniki i przełączniki 1 
Tranzystory 1 
Źródła zasilania 1 
Dokumentacja techniczna urządzeń 1 
Input / output 1 
Radiatory 1 
Utylizacja odpadów elektronicznych 1 
Przetwarzanie sygnału  1 
Godziny do dyspozycji nauczyciela 4 

Poziom wymagań: p – podstawowy; pp – ponad podstawowy 
 
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 
Sprawności i umiejętności niezbędne do spełnienia odpowiednich wymagań/uzyskania odpowiednich ocen. 
Ocena niedostateczny Ocena dopuszczający Ocena dostateczny Ocena dobry Ocena bardzo dobry Ocena celujący 
Ocenę niedostateczną 
otrzymuje uczeń, który nie 

Ocenę dopuszczającą  
otrzymuje uczeń, który 

Ocenę dostateczną 
otrzymuje uczeń, który 

Ocenę dobrą otrzymuje 

uczeń, który prawidłowo 

Ocenę bardzo dobrą 
otrzymuje uczeń, który 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, który 
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opanował wiedzy i 

umiejętności koniecznych do 

zrozumienia materiału z 

podstawy programowej, 

umożliwiającej świadome 

korzystanie z lekcji i 

wykonywanie prostych 

zadań. Nie udziela 

odpowiedzi na pytania 

postawione przez 

nauczyciela, nawet przy jego 

pomocy. Z prac pisemnych 

uzyskuje oceny 

niedostateczne. Uczeń nie 

jest w stanie sprostać 

wymaganiom koniecznym. 

 

udziela odpowiedzi i 

rozwiązuje zadania o 

niewielki stopniu 

trudności (korzystając 

z pomocy 

nauczyciela). 

Umiejętności i 

wiadomości ucznia 

obejmują zakres 

wymagań 

koniecznych. 

zna i rozumie 

podstawowe 

wiadomości, rozumie 

angielski tekst, potrafi 

udzielić odpowiedzi na 

postawione pytanie 

(przy sporadycznej 

pomocy nauczyciela). 

Zagadnienia te nie 

wykraczają poza poziom 

wymagań 

podstawowych. 

 

wykorzystuje poznane 

wiadomości w 

odpowiedziach ustnych i 

pisemnych. Potrafi 

samodzielnie operować 

językiem angielskim, 

wykazuje się 

prawidłowym użyciem 

języka angielskiego w 

prezentowaniu zagadnień 

z życia codziennego. 

Uczeń spełnia wymagania 

poziomu rozszerzonego. 

 

spełnia wymagania poziomu 

dopełniającego. Prawidłowo 

interpretuje poznane 

zagadnienia leksykalne i 

gramatyczne, potrafi 

samodzielnie udzielać 

odpowiedzi na postawione 

pytania. Opanowaną wiedzę 

umiejętnie stosuje w nowych 

sytuacjach. Sprawnie 

posługuje się językiem 

angielskim podczas 

odpowiedzi ustnych i w 

pracach pisemnych. 

Używanie języka 

angielskiego nie sprawia mu 

trudności. 

 

wykazuje się 

opanowaniem wymagań 

na poziomie 

wykraczającym. Potrafi 

ciekawie, twórczo i 

obszernie prezentować 

sytuacje życia 

codziennego w języku 

angielskim. Uczestniczy 

w dodatkowych 

konkursach, olimpiadach 

języka angielskiego. 

 

 

 



M.1 J.1 Język angielski ukierunkowany zawodowo ( 30 godz. ) 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
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posługiwać  się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;  P 

interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych 
artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;  P 

analizować  i interpretować krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych 
czynności zawodowych; P 

formulować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające 
komunikowanie się w środowisku pracy; p 

korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji  p 
Materiał kształcenia 

materiał  ilość 
godzin 

Zastosowania komputerów we współczesnym świecie  2 

Podstawowa terminologia związana z oprogramowaniem i urządzeniami 
komputerowymi (hardware i software) 

2 

Podstawowe elementy systemu komputerowego  2 

Urządzenia wejścia i wyjścia  2 

Magnetyczne i optyczne nośniki pamięci/danych  2 

Pamięć flash  1 

System operacyjny komputera  2 
Edytory tekstu 1 

Arkusze kalkulacyjne i bazy danych  1 
Internet i poczta elektroniczna  1 

Systemy zabezpieczania i szyfrowania przesyłanych danych 2 
Grafika i projektowanie komputerowe 1 

Mała poligrafia komputerowa  1 
Projektowanie i tworzenie stron internetowych  1 
Języki komputerowe  1 
Tworzenie programów  komputerowych 1 
Sieci lokalne LAN, sieci rozległe WAN 1 
Poszukiwanie pracy w sektorze ICT  1 
Godziny do dyspozycji nauczyciela  5 

Warunki osiągania efektów kształcenia 
Zajęcia mogą być prowadzone w sali lekcyjne wyposażonej w środki audiowizualne 
oraz/lub stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Magnetofon. 
 

 

Środki dydaktyczne 
Magnetofon. Słowniki zarówno w wersji książkowej, jak i słowniki multimedialne oraz 

 



słowniki w wersji on‐line. W szczególności wskazane będą słowniki techniczne i 
informatyczne 
Zalecane metody dydaktyczne 
Dyskusje dydaktyczne, metoda projektów, inscenizacje, ćwiczenia praktyczne przy 
komputerze, prezentacje, tłumaczenia fragmentów dokumentacji technicznej, analiza 
dokumentacji technicznej,  

 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone w grupie i indywidualnie. 
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
Krótkie prace pisemne ok. 15 min, klasówki 45minut, testy otwarte i wielokrotnego wyboru z 
jedną poprawną odpowiedzią, odpowiedzi ustne. Referaty, projekty, prezentacje. 
Formy indywidualizacji pracy uczniów : 
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,  
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
Wymagania: 
Ocena dopuszczająca: ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który udziela odpowiedzi i 
rozwiązuje zadania o niewielki stopniu trudności (korzystając z pomocy nauczyciela). 
Umiejętności i wiadomości ucznia obejmują zakres wymagań koniecznych. 
 
Ocena dostateczna: ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który zna i rozumie podstawowe 
wiadomości, rozumie angielski tekst, potrafi udzielić odpowiedzi na postawione pytanie (przy 
sporadycznej pomocy nauczyciela). Zagadnienia te nie wykraczają poza poziom wymagań 
podstawowych. 
 
Ocena dobra:  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który prawidłowo wykorzystuje poznane 
wiadomości w odpowiedziach ustnych i pisemnych. Potrafi samodzielnie operować językiem 
angielskim, wykazuje się prawidłowym użyciem języka angielskiego w prezentowaniu zagadnień 
z życia codziennego. Uczeń spełnia wymagania poziomu rozszerzonego. 
 
Ocena bardzo dobra: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania poziomu 
dopełniającego. Prawidłowo interpretuje poznane zagadnienia leksykalne i gramatyczne, potrafi 
samodzielnie udzielać odpowiedzi na postawione pytania. Opanowaną wiedzę umiejętnie 
stosuje w nowych sytuacjach. Sprawnie posługuje się językiem angielskim podczas odpowiedzi 
ustnych i w pracach pisemnych. Używanie języka angielskiego nie sprawia mu trudności. 
 
Ocena celująca: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się opanowaniem wymagań na 
poziomie wykraczającym. Potrafi ciekawie, twórczo i obszernie prezentować sytuacje życia 
codziennego w języku angielskim. Uczestniczy w dodatkowych konkursach, olimpiadach języka 
angielskiego. 
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