
 

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 3 

Etap edukacyjny: IV 

Poziom: B1/B1+ 

Rozdział 8 

Good citizens Human qualities 
and acts of 
kindness. 
Usposobienie 
ludzkie a akty 
dobroci 

Człowiek, państwo 
i społeczeństwo 

Przedrostki, 
słowotwórstwo 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń określa główną myśl 
tekstu czytanego, znajduje w tekście określone informacje 
oraz określa intencje nadawcy tekstu 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje cechy charakteru, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń wyraża swoje opinie i 
emocje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w tekstach anglojęzycznych 

I 1.1, 1.14 
(cechy 
charakteru, 
problemy 
społeczne) II 
3.1, 3.3, 3.4 
III 4.1, 4.5 IV 
6.8, 6.9 V 8.1 
***1, ***3.1 

Good citizens The Passive. 
Strona bierna 

Elementy wiedzy o 
krajach 
anglojęzycznych 

Strona bierna Rozumienie wypowiedzi: Uczeń określa główną myśl 
tekstu czytanego oraz wyszukuje w tekście określone 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o wydarzeniach 
życia codziennego 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje i 
przekazuje informacje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych 
oraz tekstach anglojęzycznych 

I 1.15 (sławne 
więzienia) II 
3.1, 3.3 III 
4.2 IV 6.4 V 
8.1 

Good citizens An interview with 
a young ex-
offender. Wywiad z 
byłym przestępcą 
młodocianym 

Państwo i 
społeczeństwo 

– Rozumienie wypowiedzi: Uczeń określa główną myśl 
tekstu słuchanego i czytanego, znajduje w tekście określone 
informacje oraz określa intencje nadawcy tekstu 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża i uzasadnia swoje 
opinie dotyczące przestępczości 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń wyraża swoje opinie 
dotyczące przestępczości 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w tekstach anglojęzycznych 

I 1.14 
(przestępczość 
młodocianych) 
II 2.1, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.3 
III 4.5 IV 6.8 
V 8.1 ***1, 
***2.1, 
***4.2 

Good citizens An extract from a 
novel - reading. 
Fragment 
opowiadania - 
odbiór tekstu 
czytanego 

– Konstrukcje czasu 
przeszłego 
służące do opisu 
wydarzeń 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń określa główną myśl 
tekstu czytanego, wyszukuje określone informacje, określa 
kontekst wypowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń wyraża swoje opinie 

II 3.1, 3.3, 
3.5 III 4.5 IV 
6.8 V 8.1 
***1, ***3, 
12 



 

Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w tekstach anglojęzycznych 

Good citizens The structure 
'have something 
done'. Struktura 
'have something 
done' 

Przestępczość Konstrukcja have 
something done 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń określa główną myśl 
tekstu słuchanego oraz wyszukuje w tekście określone 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opowiada o wydarzeniach 
życia codziennego 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń uzyskuje i 
przekazuje informacje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych 
oraz tekstach anglojęzycznych 

I 1.14 
(włamania) II 
2.1, 2.3 III 
4.2 IV 6.4 V 
8.1 ***1, 
***2 

Good citizens Opinions: talking 
about advantages 
and 
disadvantages. 
Wydawanie opinii 
na temat wad i 
zalet różnych 

rozwiązań 

Problemy 
społeczne 

– Rozumienie wypowiedzi: Uczeń określa główną myśl 
tekstu czytanego i słuchanego, wyszukuje w tekście 
określone informacje, określa intencje nadawcy tekstu 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża swoje opinie 
dotyczące pracy wolontariusza, przedstawia wady i zalety 
różnych rozwiązań 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń wyraża i uzasadnia 

swoje opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w tekstach anglojęzycznych 

I 1.14 (praca 
wolontariusza) 
II 2.1, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.3 
III 4.5, 4.7 IV 
6.8 V 8.1 
***1, ***6.2 

Good citizens An opinion essay 
supporting my 
point of view. 
Rozprawka 
przedstawiająca 
mój punkt 
widzenia 

Człowiek Spójniki Rozumienie wypowiedzi: Uczeń określa główną myśl 
tekstu czytanego oraz określa intencje nadawcy 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, stosując właściwy styl wypowiedzi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń wyraża swoje opinie 
oraz emocje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w tekstach anglojęzycznych 

I 1.1 (konflikt 
pokoleń) II 
3.1, 3.4 III 
5.5, 5.13 IV 
7.6, 7.7 V 8.1 
***1, ***5.2 

Good citizens Review 8. 
Powtórzenie 
materiału 

Powtórzenie 
poznanego 
słownictwa 

Powtórzenie 
poznanych 
struktur 
gramatycznych 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń określa główną myśl 
tekstu czytanego 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, przedstawia wady i zalety różnych rozwiązań, 

opisuje osobę ze swojego otoczenia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w tekstach, materiałach 
wizualnych oraz przekazuje w języku angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

I 1.14 
(przestępczość
) II 3.1 III 
4.5, 4.7, 5.1, 

5.5, 5.7 IV 
6.8, 7.6 V 8.1, 
8.3 ***1, 
***4.2, 
***5.2 

Good citizens Test 8. Test z 
działu 8 

– – Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– 



 

Diagnoza Test na dobry start – – Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– 

Podsumowanie 
pracy uczniów 

Podsumowanie 
pracy uczniów 

– – Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– 

 

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 4 

Etap edukacyjny: IV 

Poziom: B2/B2+ 

Rozdziały 1-8 

It takes all 
sorts 

Coming of age 
ceremonies. 
Organizowanie 
uroczystości 
wejścia w 
dorosłość - 
słownictwo. 

Życie rodzinne i 
towarzyskie 

Rzeczowniki 
złożone, 
związek 
czasownika z 
rzeczownikie
m 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego, 
znajduje w tekście określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
uroczystości związane z osiąganiem 
pełnoletniości oraz wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje orazwyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.5. (członkowie 
rodziny, ważne 
wydarzenia, 
uroczystości 
rodzinne i religijne); 
II 3.1., 3.3.; III 
4.1., 4.5.; IV 6.4., 
6.8.; V 8.1.; ***1 

SB: 1-3/26, 
4-12/27; 
Wordstore 2 
A-D/145 
WB: 1-4/32, 
5-7/33 lub 
MEL 
TB: 42-43; 
Testing 
Programme 
2.1; 
Wordstore 2 
  

It takes all 
sorts 

Past Perfect Simple 
and Continuous. 
Użycie czasu Past 
Perfect Simple and 
Continuous. 

Życie rodzinne i 
towarzyskie 

Czas Past 
Perfect 
Simple i Past 
Perfect 
Continuous 
do opisywania 

przeszłych 
wydarzeń 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego, 
znajduje w tekście określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń 
relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 

przekazuje informacje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 

I 1.5. (ważne 
okresy w życiu 
człowieka); II 3.1., 
3.3.; III 4.3.; IV 
6.4.; V 8.1.; ***1 

SB: 1-8/28; 
132 
WB: 1-5/34 
lub MEL 
TB: 44; 
Testing 

Programme 
2.2; 148 



 

przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

  

It takes all 
sorts 

An interview with a 
neuroscientist - 
listening. Wywiad 
ze specjalistą od 
układu nerwowego 
- rozumienie 
tekstów 
słuchanych. 

Człowiek Związek 
przyimka z 
innymi 
częściami 
mowy 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń okeśla 
główną myśl tekstu słuchanego oraz 
znajduje w tekście słuchanym określone 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
emocje i uczucia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.1. (uczucia i 
emocje); II 2.1., 
2.3.; III 5.1.; IV 
7.2.; V 8.1.; ***1; 
***2; 10 

SB: 1-10/29, 
Wordstore 
2E/145 
WB: 1-5/35 
lub MEL 
TB: 45 
  

It takes all 
sorts 

Literary and 
factual texts about 
misterious events - 
reading. Teksty 

literackie i oparte 
na faktach 
dotyczące 
zagadkowych 
wydarzeń - 
rozumienie 
tekstów czytanych. 

Kultura Rodzina 
wyrazów - 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego, 
znajduje w tekście określone informacje, 
określa intencje autora 

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
swoje zainteresowania czytelnicze, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
dotyczące czytelnictwa i literatury 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
wyraża swoje opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.9. (rodzaje dzieł 
literackich, 
czytelnictwo); II 
3.1., 3.3., 3.4.; III 

4.1., 4.5.; IV 6.8.; 
V 8.1.; ***1; ***3; 
***6.2; 12 

SB: 1-4/30, 
5-10/31, 
Wordstore 
2F/145 

WB: 36, 1-
4/37 lub MEL 
TB: 46-47 
  

It takes all 
sorts 

Relative clauses. 
Zdania 
przydawkowe. 

Życie rodzinne i 
towarzyskie 

Zdania 
przydawkowe 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
wyszukuje w tekście czytanym określone 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
swoją pozycję w rodzinie, opisuje swoje 
doświadczenia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje oraz wyraża opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.5. (pozycja 
dzieci w rodzinie); 
II 3.3.; III 4.1., 
4.9.; IV 6.4., 6.8.; 
V 8.1.; ***1 

SB: 1-7/32; 
133 
WB: 1-6/38 
lub MEL 
TB: 48; 
Testing 
Programme 
2.5; 149 
  

It takes all 
sorts 

Telling a personal 
anecdote about a 
memorable day 
out. Opowiadanie 
anagdoty o 

Życie rodzinne i 
towarzyskie 

Czasy 
przeszłe 
narracyjne 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu słuchanego 
oraz odnajduje określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
ciekawy dzień z przeszłości, wyraża i 

I 1.5. (formy 
spędzania czasu 
wolnego); II 2.1., 
2.3.; III 4.4., 4.5.; 
IV 6.4., 6.8.; V 

SB: 1-7/33 
WB: 1-5/39 
lub MEL 
TB: 49 
  



 

pamiętnym dniu ze 
swojego życia. 

uzasadnia opinię 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyraża swoją opinię 

Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych oraz materiałach 
wizualnych 

8.1.; ***1; ***4; 
***6.2; ***8.1. 

It takes all 
sorts 

Writing an article - 
pisanie artykułu. 

Zwroty wyrażające 
powód 

Czas Present 
Simple do 
przedstawiani
a faktów i 
wyrażania 
opinii 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu, odnajduje w 
tekście czytanym szczegółowe informacje 
oraz określa kontekst wypowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń 
przedstawia fakty dotyczące 
stereotypizacji płci w formie artykułu, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, stosuje 
zasady konstruowania artykułu oraz 
stosuje właściwy styl wypowiedzi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń w 
formie pisemnej przekazuje informacje 
oraz wyraża swoje opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych oraz materiałach 
wizualnych 

I 1.5. (trudy 
dorastania); II 3.1., 
3.3., 3.5.; III 5.3., 
5.5., 5.12., 5.13.; 
IV 7.2., 7.6.; V 
8.1.; ***1; 
***3.1.; ***5.2. 

SB: 1-3/34, 
4-9/35 
WB: 1-5/40, 
6-7/41 lub 
MEL 
TB: 50-51 
  

It takes all 
sorts 

Common 
collocations. 
Najczęściej 
używane związki 
wyrazowe. 

Związki wyrazowe - Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– SB: 1-5/36 
WB: 1-3/41 
TB: 52 
  

It takes all 
sorts 

Review 2. 
Powtórzenie 
materiału 

Powtórzenie 
poznanego 
słownictwa 

Powtórzenie 
poznanych 
struktur 
gramatycznyc
h 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego i 
słuchanego, wyszukuje w tekście 
słuchanym określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
zdjęcia, opowiada o wydarzeniach z życia 
rodzinnego, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje, wyraża opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych i materiałach wizualnych 

I 1.5. (członkowie 
rodziny, ważne 
okresy w życiu 
człowieka, ważne 
wydarzenia, 
uroczystości 
rodzinne i religijne, 
pozycja dzieci w 
rodzinie); II 2.1., 
2.3., 3.1.; III 4.1., 
4.2., 4.5., 5.2., 
5.5., 5.12., 5.13.; 
IV 6.4., 6.8., 7.2., 
7.6.; V 8.1.; 8.3.; 

SB: 1-6/38, 
7-9/39 
WB: 1-9/42, 
7-10/43 lub 
MEL 
TB: 54-55; 
Testing 
Programme 
Unit 2 
  



 

oraz przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 

***1; ***4; 
***6.2; ***7.3.; 9 

It takes all 
sorts 

Test 2. Test z 
działu 2 

– – Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– ePanel 
   

A place to live The youthful cities 
index. Miasta 
tętniące życiem - 
słownictwo. 

Krajobraz miejski, 
styl życia 

Przyimki, 
związki 
przymiotnikó
w z 
rzeczownikam
i, czas 
teraźniejszy 
służący do 
opisywania 
miejsc 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego i 
słuchanego oraz odnajduje w tekście 
szczegółowe informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie dotyczące 
wyboru miasta 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje i wyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych i materiałach wizualnych 

I 1.8. 
(podróżowanie, 
charakterystyczne 
miejsca w 
miastach); II 2.1., 
2.3., 3.1., 3.3.; III 
4.5.; IV 6.4., 6.8.; 
V 8.1 ***1 

SB: 1-5/40, 
6-13/41, 
Wordstore 
3A-D/146 
WB: 1-3/44, 
4-7/45 lub 
MEL 
TB: 56-57; 
Testing 
Programme 
3.1; 
Wordstore 3 

  

A place to live Future forms 
including the 
Future Perfect 
Continuous tense. 
Wyrażanie 
przyszłości z 
uwzględnieniem 
czasu Future 
Perfect 
Continuous. 

Podróżowanie Sposoby 
wyrażania 
przyszłości, 
użycie czasu 
Future Perfect 
Continuous 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu oraz 
odnajduje w tekście czytanym 
szczegółowe informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
plany na przyszłość 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje dotyczące 
przyszłości 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.8. (podróże); II 
3.1., 3.3.; III 4.8.; 
IV 6.4.; V 8.1.; 
***1 

SB: 1-6/42; 
134 
WB: 1-5/46 
lub MEL 
TB: 58; 
Testing 
Programme 
3.2; 150 
  

A place to live News report about 
places to live - 
listening. Reportaż 
o różnych 
miejscach 
zamieszkania - 
rozumienie 
tekstów 
słuchanych. 

Dom Rodzina 
wyrazów - 
przymiotniki 
kończące się 
przyrostkiem 
'-able' 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
wyszukuje w tekście słuchanym 
określone informacje oraz określa główną 
myśl tekstu słuchanego 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
okolicę, w której mieszka, wyraża i 
uzasadnia opinie na temat nowoczesnych 
miejsc zamieszkania 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje oraz wyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 

I 1.2. (nowoczesne 
miejsca 
zamieszkania) II 
2.1., 2.3.; III 4.1., 
4.5.; IV 6.4., 6.8.; 
V 8.1. ***1 

SB: 1-8/43 
WB: 1-5/47 
lub MEL 
TB: 59 
  



 

przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych i tekstach anglojęzycznych 

A place to live International space 
station - reading. 
Międzynarodowa 
stacja kosmiczna - 
rozumienie 
tekstów czytanych. 

Nauka i technika Przyimki Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego 
oraz znajduje w tekście określone 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, wyraża 
przypuszczenia dotyczące życia na stacji 
kosmicznej 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje oraz wyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.12. (życie na 
stacji kosmicznej); 
II 3.1., 3.3.; III 
4.5., 4.10.; IV 6.4., 
6.8.; V 8.1. ***1, 
***3 

SB: 1-8/44, 
45, 
Wordstore 
3F/146 
WB: 48, 1-
6/49 lub MEL 
TB: 60-61 
  

A place to live Quantifiers with 

countable and 
uncountable 
nouns. Określanie 
ilości 
rzeczowników 
policzalnych i 
niepoliczalnych. 

Dom Określanie 

ilości 
rzeczowników 
policzalnych i 
niepoliczalnyc
h 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 

odnajduje w tekście słuchanym i 
czytanym określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
swoje doświadczenia związane z 
porządkowaniem pokoju 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.2. (opisywanie 

pokoju, rady 
dotyczące 
sprzątania); II 2.3., 
3.3.; III 4.9.; IV 
6.4.; V 8.1. 

SB: 1-7/46; 

135 
WB: 1-5/50 
lub MEL 
TB: 62; 
Testing 
Programme 
3.5; 151 
  

A place to live Organising a place 
to live - 
suggesting. Wybór 
miejsca 
zamieszkania - 
sugerowanie. 

Dom – Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
wyszukuje w tekście słuchanym 
określone informacje oraz określa główną 
myśl tekstu słuchanego 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie dotyczące 
wyboru mieszkania do wynajęcia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
proponuje, przyjmuje i odrzuca 
propozycje, wyraża swoje opinie oraz 
pyta o preferencje innych osób 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.2. 
(wynajmowanie 
mieszkania, meble, 
opis lokalizacji); II 
2.1., 2.3.; III 4.5.; 
IV 6.6., 6.8.; V 
8.1.; ***1; 
***4.2.; ***6.2.; 
10 

SB: 1-7/47 
WB: 1-4/51 
lub MEL 
TB: 63 
  

A place to live A 'for and against' Dom – Rozumienie wypowiedzi: Uczeń I 1.2. (wybór SB: 1-3/48, 



 

essay. Rozprawka 
argumentacyjna. 

określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu czytanego, znajduje w 
tekście określone informacje oraz określa 
intencje nadawcy tekstu 

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, przedstawia 
wady i zalety różnych rozwiązań stosując 
zasady konstruowania rozprawki 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
wyraża swoje opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

miejsca 
zamieszkania na 
studiach); II 3.2., 
3.3., 3.4.; III 4.5., 

5.5., 5.7., 5.12.; IV 
7.6.; V 8.1.; ***1; 
***3.1.; ***7.3. 

4-10/49 
WB: 1-6/52, 
7-8/53 lub 
MEL 

TB: 64-65 
  

A place to live Use of 
determiners. 
Użycie określeń. 

– Używanie 
określeń 

Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– SB: 1-3/50 
WB: 1-2/53 
TB: 66 
  

A place to live Review 3. 

Powtórzenie 
materiału 

Powtórzenie 

poznanego 
słownictwa 

Powtórzenie 

poznanych 
struktur 
gramatycznyc
h 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 

określa główną myśl tekstu czytanego, 
znajduje w tekście określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie dotyczące 
wyboru mieszkania oraz przedstawia 
wady i zalety różnych rozwiązań w formie 
ustnej i pisemnej 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje na 
temat wynajmu mieszkania, wyraża 
swoje opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

I 1.2. (miejsce 

zamieszkania, 
wynjmowanie i 
kupowanie 
mieszkania); II 
3.1., 3.3.; III 4.5., 
4.7., 5.5., 5.7., 
5.12., 5.13.; IV 
6.2., 6.4., 6.8., 
7.2., 7.6.; V 8.1., 
8.3.; ***1, ***6.2, 
***7.3; 9 

SB: 1-6/52, 

7-9/53 
WB: 1-6/54, 
7-10/55 lub 
MEL 
TB: 68-69; 
Testing 
Programme 
Unit 3 
  

A place to live Test 3. Test z 
działu 3 

– – Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– ePanel 
   

The cost of 
living 

Cool shopping 
malls to hang out. 
Najlepsze centra 
handlowe - 
słownictwo. 

Zakupy i usługi, 
związki wyrazowe 
związane z zakupami 

Czasowniki 
frazowe 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu, 
poszczególnych części tekstu czytanego 
oraz znajduje w tekście określone 
informacje 

I 1.7. (zakupy, 
rodzaje sklepów, 
korzystanie z 
usług); II 3.1., 3.2., 
3.3.; III 4.1., 4.5.; 

SB: 1-3/54, 
4-13/55, 
Wordstore 
4A-D/147 
WB: 1-5/56, 



 

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
swoje ulubione sklepy, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 

przekazuje informacje dotyczące 
zakupów i usług oraz wyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych oraz tekstach 
anglojęzycznych 

IV 6.4., 6.8.; V 
8.1.; ***1; ***3; 
12 

6-10/57 lub 
MEL 
TB: 70-71; 
Testing 

Programme 
4.1; 
Wordstore 4 
  

The cost of 
living 

Question tags and 
reply questions. 
Zwroty pytające 
oraz pytania 
zwrotne. 

– Zwroty 
pytające oraz 
pytania 
zwrotne 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu słuchanego, 
znajduje w tekście określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
swoje intencje 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
rozpoczyna i prowadzi rozmowę, 
przekazuje informacje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

II 2.1., 2.3.; III 
4.8., 5.8.; IV 6.2., 
6.4.; V 8.1. 

SB: 1-8/56; 
136 
WB: 1-5/58 
lub MEL 
TB: 72; 
Testing 
Programme 
4.2; 152 
  

The cost of 
living 

Market trading - 
listening. Rynek 
handlu - 
rozumienie 
tekstów 
słuchanych. 

Zakupy i usługi – Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu słuchanego i 
czytanego, znajduje w tekście określone 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
swoje doświadczenia związane z 
zakupami online 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.7. (zakupy, 
rodzaje sklepów, 
towary); II 2.1., 
2.3., 3.1.; III 4.9.; 
IV 6.4.; V 8.1.; 
***1; ***6 

SB: 1-8/57, 
Wordstore 
4E/147 
WB: 1-4/59 
lub MEL 
TB: 73 
  

The cost of 
living 

Jeans - world's 
favourite garment 
- reading. Dżinsy - 
ulubiony ciuch 
świata - 
rozumienie 
tekstów czytanych. 

Ubrania Rodzina 
wyrazów 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego, 
odnajduje w tekście szczegółowe 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie dotyczące 
produkcji spodni, opisuje swoje 
doświadczenia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 

I 1.1. (ubrania, 
style); II 3.1., 3.3.; 
III 4.5., 4.9.; IV 
6.4., 6.8.; V 8.1.; 
***1; ***3.1.; 
***6.2. 

SB: 1-8/58, 
59, 
Wordstore 
4F/147 
WB: 60, 1-
7/61 lub MEL 
TB: 74-75 
  



 

przekazuje informacje oraz wyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 
wizualnych oraz tekstach 
anglojęzycznych 

The cost of 
living 

Giving advice, 
criticising past 
actions and talking 
about past 
necissity. 
Udzielanie rad, 
krytykowanie 
przeszłych 
zachowań i 
wyrażanie 
konieczności. 

– Struktury 
modalne w 
czasie 
teraźniejszym 
i przeszłym 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu słuchanego, 
odnajduje w tekście szczegółowe 
informacje, określa intencje nadawcy 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, przedstawia 
wady i zalety różnych rozwiązań 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
prowadzi rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, udziela rady, krytykuje i 
komentuje zdarzenia z przeszłości 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

II 2.1., 2.3., 2.4.; 
III 4.5., 4.7.; IV 
6.2., 6.4., 6.10.; V 
8.1.; ***1; ***2; 
***4.2.; ***8.2. 

SB: 1-9/60; 
137 
WB: 1-5/62 
lub MEL 
TB: 76; 
Testing 
Programme 
4.5; 153 
  

The cost of 
living 

Making and 
justifying choices - 
speaking. 
Podejmowanie i 
uzasadnianie 
decyzji. 

Zakupy i usługi – Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu, odnajduje w 
tekście słuchanym określone informacje 
oraz określa intencje nadawcy 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie oraz 
przedstawia wady i zalety niektórych 
rozwiązań stosując właściwy styl 
wypowiedzi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje, wyraża opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych oraz tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.7. (robienie 
zakupów, 
korzystanie z usług, 
reklama); II 2.1., 
2.3., 2.4.; III 4.5., 
4.7., 4.12.; IV 6.4., 
6.8.; V 8.1.; ***1; 
***2; ***4.2.; 
***6.2. 

SB: 1-6/61 
WB: 1-3/63 
lub MEL 
TB: 77 
  

The cost of 
living 

A formal email 
describing an 
incident and 
making a 
complaint about it. 
Email formalny 
opisujący wypadek 
oraz wyrazanie 

Zakupy i usługi – Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego, 
znajduje w tekście określone informacje, 
określa kontekst wypowiedzi oraz określa 
intencje nadawcy tekstu 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń 
przedstawia fakty dotyczące incydentu, 
stosuje właściwy styl wypowiedzi w 

I 1.7. (robienie 
zakupów, 
korzystanie z 
usług); II 3.1., 3.3., 
3.5., 3.7.; III 5.3., 
5.12., 5.13.; IV 
7.2., 7.7., 7.10.; V 
8.1.; ***1; ***3; 

SB: 1-4/62, 
5-9/63 
WB: 1-5/64, 
6/65 lub MEL 
TB: 78-79 
  



 

zażalenia 
dotyczącego 
zdarzenia. 

zależności od sytuacji oraz stosuje 
zasady konstruowania tekstów o 
charakterze formalnym 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 

przekazuje informacje, wyraża emocje 
oraz składa skargę 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

***5; ***8.3 

The cost of 
living 

Expressing 
modality. 
Wyrażanie 
modalności. 

– Modalność - 
struktury 
alternatywne 

Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– SB: 1-4/64 
WB: 1-3/65 
lub MEL 
TB: 80 
  

The cost of 
living 

Review 4. 
Powtórzenie 
materiału 

Powtórzenie 
poznanego 
słownictwa 

Powtórzenie 
poznanych 
struktur 
gramatycznyc

h 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu słuchanego, 
znajduje w tekście określone informacje 
oraz określa intencje nadawcy tekstu 

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, przedstawia 
fakty dotyczące incydentu, stosuje 
właściwy styl wypowiedzi w zależności od 
sytuacji oraz stosuje zasady 
konstruowania tekstów o charakterze 
formalnym 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
wyraża swoje opinie, przekazuje 
informacje, wyraża emocje oraz składa 
skargę 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje sformułowane w 
języku polskim 

I 1.7. (rodzaje 
sklepów, robienie 
zakupów, 
korzystanie z 

usług); II 2.1., 2.3., 
2.4.; III 4.5., 5.3., 
5.12., 5.13.; IV 
6.4., 6.8., 7.2., 
7.7., 7.10.; V 8.1., 
8.3.; ***1, ***5; 9 

SB: 1-6/66, 
7-9/67 
WB: 1-6/66, 
7-10/67 lub 

MEL 
TB: 82-83; 
Testing 
Programme 
Unit 4 
  

The cost of 
living 

Test 4. Test z 
działu 4 

– – Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– ePanel 
   

Test 
semestralny 

Test po pierwszym 
semestrze 

– – Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– ePanel 
   

The world at 
your feet 

The best job in the 
world. Najlepsza 

Praca Czasowniki 
frazowe, 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego 

I 1.4. (nazwy 
zawodów, 

SB: 1-2/68, 
3-13/69, 



 

praca na świecie - 
słownictwo. 

związki 
wyrazowe, 
rodzina 
wyrazów 

oraz wyszukuje określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
wymarzoną pracę, wyraża i uzasadnia 
swoją opinię 

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje, wyraża opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

zatrudnienie); II 
3.1., 3.3.; III 4.1., 
4.5.; IV 6.4., 6.8.; 
V 8.1.; ***1 

Wordstore 
5A-D/148 
WB: 1-4/68, 
5-8/69 lub 

MEL 
TB: 84-85; 
Testing 
Programme 
5.1, 
Wordstore 5 
  

The world at 
your feet 

Using reported 
speech fluently. 
Płynne 
posługiwanie się 
mową zależną. 

Praca Użycie zdań w 
mowie 
zależnej 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu, wyszukuje w 
tekście słuchanym określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoją opinię dotyczącą 
zatrudnienia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje i wyraża opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.4. (rozmowa o 
pracę); II 2.1., 
2.3.; III 4.5.; IV 
6.4., 6.8.; V 8.1.; 
***1 

SB: 1-6/70; 
138 
WB: 1-5/70 
lub MEL 
TB: 86; 
Testing 
Programme 
5.2; 154 
  

The world at 
your feet 

Future of work - 
listening. Zawody z 
przyszłością - 
rozumienie 
tekstów 
słuchanych. 

Praca – Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu słuchanego, 
wyszukuje w tekście słuchanym 
określone informacje oraz określa 
intencje nadawcy 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie na temat 
warunków pracy i umiejętności 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
wyraża swoje opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych i materiałach wizualnych 

I 1.4. (przymiotniki 
opisujące pracę); II 
2.1., 2.3., 2.4.; III 
4.5.; IV 6.8.; V 
8.1.; ***1; ***2; 
***6 

SB: 1-11/71, 
Wordstore 
5E/148 
WB: 1-4/71 
lub MEL 
TB: 87 
  

The world at 
your feet 

Gender roles in the 
21st century - 
reading. Role 
związane z płcią w 
XXI wieku - 
rozumienie 
tekstów czytanych. 

Praca – Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego 
oraz poszczególnych części tekstu, 
wyszukuje określone informacje, 
rozróżnia styl wypowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń 
przedstawia fakty związane z wpływem 
płci na rolę osób oraz opisuje swoje 
doświadczenia 

I 1.4. (zawody, 
praca) II 3.1., 3.2., 
3.3., 3.7.; III 4.3., 
4.9.; IV 6.4., 6.8.; 
V 8.1.; ***1; ***3; 
***8.1.; 12 

SB: 1-5/72, 
6-9/73, 
Wordstore 
5F/148 
WB: 1-2/72, 
3-7/73 lub 
MEL 
TB: 88-89 
  



 

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje oraz wyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 

przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych i materiałach wizualnych 

The world at 
your feet 

Reporting verbs. 
Czasowniki służące 
do relacjonowania. 

– Czasowniki 
służące do 
relacjonowani
a zdarzeń 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego i 
jego poszczególnych części 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń 
relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
wyraża swoje opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

II 3.1., 3.2.; III 
4.4.; IV 6.8,; V 8.1. 
***1 

SB: 1-7/74; 
139 
WB: 1-5/74 
lub MEL 
TB: 90; 
Testing 
Programme 
5.5; 154-155 
  

The world at 

your feet 

Problem solving. 

Umiejętność 
rozwiązywania 
problemów. 

Praca – Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 

określa główną myśl tekstu słuchanego, 
wyszukuje w tekście słuchanym 
określone informacje oraz określa 
intencje nadawcy 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
zaistniałe problemy, wyraża swoje 
uczucia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje na temt 
problemów, wyraża emocje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.4. 

(rozwiązywanie 
problemów w 
pracy); II 2.1., 
2.3., 2.4.; III 4.1., 
4.5.; IV 6.4., 6.9.; 
V 8.1.; ***1; ***2; 
***6.1. 

SB: 1-6/75 

WB: 1-3/75 
lub MEL 
TB: 91 
  

The world at 
your feet 

Writing an article. 
Pisanie artykułu. 

Praca, przymiotniki – Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego, 
poszczególnych części tekstu oraz 
określa intencje nadawcy 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, przedstawia 
wady i zalety różnych rozwiązań, artykuł 
stosując właściwy styl wypowiedzi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje oraz wyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 

I 1.4. 
(doświadczenie 
zawodowe); II 3.1., 
3.2., 3.4.; III 5.5., 
5.7., 5.12.; IV 7.2., 
7.6.; V 8.1.; ***1; 
***3; ***5.2.; 
***7 

SB: 1-4,76, 
5-10/77 
WB: 1-4/76, 
5-7/77 lub 
MEL 
TB: 92-93 
  



 

informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

The world at 
your feet 

Common phrasal 
verbs. Najczęściej 
używane 
czasowniki 
frazowe. 

– Czasowniki 
frazowe 

Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– SB: 1-4/78 
WB: 1-3/77 
lub MEL 
TB: 94 
  

The world at 
your feet 

Review 5. 
Powtórzenie 
materiału 

Powtórzenie 
poznanego 
słownictwa 

Powtórzenie 
poznanych 
struktur 
gramatycznyc
h 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego 
oraz wyszukuje w tekście określone 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoją opinię dotyczącą pracy 
i doświadczenia zawodowego, 
przedstawia wady i zalety różnych 
decyzji 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje oraz wyraża opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 

przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

I 1.4. (praca, 
zawody); II 3.1., 
3.3.; III 4.5., 4.7., 
5.5., 5.7., 5.12.; IV 
6.4., 6.8., 7.2., 7.6. 
V 8.1., 8.3.; ***1; 
***3; ***4.2.; 
***5.2.; ***6.2.; 9 

SB: 1-6/80, 
7/81 
WB: 1-6/78 
lub MEL 
TB: 96-97; 
Testing 
Programme 
Unit 5 
  

The world at 
your feet 

Test 5. Test z 
działu 5 

– – Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– ePanel 
   

True or false? Truth and 
falsehood in media 
- airbrushing 
images. Prawda i 
fałsz w mediach - 
poprawianie 

wyglądu. 

Człowiek - wygląd 
zewntrzny 

– Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego, 
wyszukuje w tekście określone 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
wygląd zewnętrzny, przedstawia fakty z 

przeszłości 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych i tekstach anglojęzycznych 

I 1.1. (wygląd 
zewnętrzny); II 
3.1., 3.3.; III 4.1., 
4.3.; IV 6.4.; V 
8.1.; ***1, 

SB: 1-3/82, 
4-12/83, 
Wordstore 
6A-D/149 
WB: 1-4/80, 
5-8/81 lub 

MEL 
TB: 98-99; 
Testing 
Programme 
6.1, 
Wordstore 6 
  

True or false? Conditional 
clauses- 
alternatives to 'if'. 
Zdania warunkowe 
- alternatywy 

Szkoła Zdania 
warunkowe - 
słowa 
alternatywne 
do 'if' 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego i 
wyszukuje w tekście określone 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 

I 1.3. (egzaminy); 
II 3.1., 3.3. III 
4.10.; IV 6.8.; V 
8.1.; ***1 

SB: 1-7/84; 
139 
WB: 1-5/82 
lub MEL 
TB: 100; 



 

słowa 'if'. przypuszczenia dotyczące przyszłych 
zdarzeń 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
wyraża swoje poglądy na temat 

przyszłych zdarzeń 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

Testing 
Programme 
6.2; 155 
  

True or false? Street artist - 
listening. Artysta 
uliczny - 
rozumienie 
tekstów 
słuchanych. 

Rodzina wyrazów – Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu słuchanego 
oraz wyszukuje w tekście słuchanym 
określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

II 2.1., 2.3.; ***1 SB: 1-10/85, 
Wordstore 
5E/149 
WB: 1-3/83 
lub MEL 
TB: 101 
  

True or false? The Imposter - 
reading. Oszust - 
rozumienie 

tekstów czytanych. 

Człowiek - wygląd 
zewnętrzny 

Czasowniki 
frazowe 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego, 
poszczególnych części tekstu, rozpoznaje 

związki pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu, wyszukuje w tekście 
określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje i wyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.1. (wygląd 
zewnętrzny); II 
3.1., 3.2., 3.3., 

3.6.; III 4.5.; IV 
6.4., 6.8.; V 8.1.; 
***1, ***3.1 

SB: 1-10/86, 
87, 
Wordstore 

6F/149 
WB: 84, 1-
6/85 lub MEL 
TB: 102-103 
  

True or false? Mixed conditionals 
- talking about 
hypothetical 
situations. 
Mieszane rodzaje 
zdań warunkowych 
- rozmowa o 
sytuacjach 
hipotetycznych. 

Kultura Zdania 
warunkowe 
mieszane 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego 
oraz wyszukuje w tekście określone 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Przedstawia 
fakty dotyczące hipotetycznych 
sytuacjach z przeszłości i teraźniejszości 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje dotyczące 
hipotetycznych zdarzeń 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.9. (sławni 
aktorzy) II 3.1., 
3.3.; III 4.3.; IV 
6.4.; V 8.1.; ***1 

SB: 1-8/88; 
140 
WB: 1-5/86 
lub MEL 
TB: 104; 
Testing 
Programme 
6.5; 156 
  

True or false? Expressing opinion Człowiek – Rozumienie wypowiedzi: Uczeń I 1.1. (problemy SB: 1-7/89 



 

on ethical issues. 
Wyrażanie opinii 
na temat 
zagadnień 

etycznych. 

określa główną myśle tekstu słuchanego, 
wyszukuje w tekście słuchanym 
określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń 

przedstawia i komentuje fakty, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat ochrony 
praw zwierząt 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje i wyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych i materiałach wizualnych 

etyczne); II 2.1., 
2.3.; III 4.3., 4.5.; 
IV 6.4., 6.8.; V 
8.1.; ***1, ***2, 

***6.2 

WB: 1-4/87 
lub MEL 
TB: 105 
  

True or false? Different aspects 
or viewpoints - 
opinion essay. 
Różne aspekty i 
punkty widzenia - 
rozprawka 
opiniująca. 

Kultura – Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego, 
określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu oraz określa kontekst 
wypowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, przedstawia 
wady i zalety różnych rozwiązań, stosuje 
zasady konstuowania rozprawki używając 
właściwego stylu wypowiedzi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
wyraża swoje opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.9. (osoby 
publiczne); II 3.1., 
3.2., 3.5.; III 5.5., 
5.7., 5.12., 5.13.; 
IV 7.6.; V 8.1.; 
***1; ***5.2.; 
***7.3. 

SB: 1-3/90, 
4-8/91 
WB: 1-5/88, 
6/89 lub MEL 
TB: 106-107 
  

True or false? Word families - 
suffixes. Rodziny 
wyrazów - 
przyrostki. 

– Rodziny 
wyrazów - 
przyrostki 

Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– SB: 1-6/92 
WB: 1-3/ 89 
lub MEL 
TB: 108 
  

True or false? Review 6. 
Powtórzenie 
materiału 

Powtórzenie 
poznanego 
słownictwa 

Powtórzenie 
poznanych 
struktur 
gramatycznyc
h 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego, 
poszcególnych części tekstu, wyszukuje 
w tekście czytanym określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
swoje doświadczenia, wyraża i uzasdnia 
swoje opinie, stosuje zasady 
konstuowania rozprawki używając 
właściwego stylu wypowiedzi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje i wyraża swoje 

I 1.1. (problemy 
etyczne); II 3.1., 
3.2., 3.3.; III 4.5.; 
4.9., 5.5., 5.9., 
5.12.; IV 6.4., 6.8., 
7.2., 7.6.; V 8.1., 
8.3.; ***1; 
***3.1.; ***6.2.; 9 

SB: 1-6/94, 
7-9/95 
WB: 1-6/90, 
7-10/91 lub 
MEL 
TB: 110-
111; Testing 
Programme 
Unit 6 
  



 

opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 

wizualnych oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje sformułowane w 
języku polskim 

True or false? Test 6. Test z 
działu 6 

– – Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– ePanel 
   

Log on Technology: 
danger or useful 
tool? Technologia: 
zagrożenie czy 
narzędzie pracy? 

Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne, 
zdrowie 

– Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego i 
poszczególnych części tekstu, wyszukuje 
w tekście określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie dotyczące 
korzystania z urządzeń 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 

przekazuje informacje oraz wyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych oraz tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.12. (słownictwo 
komputerowe, 
problemy 
zdrowotne); II 3.1., 
3.2., 3.3.; III 4.5.; 
V 6.4., 6.8.; V 8.1.; 
***1; ***3 

SB: 1-3/96, 
4-12/97, 
Wordstore 
7A-D/150 
WB: 1-4/92, 
5-8/93 lub 
MEL 
TB: 112-

113; Testing 
Programme 
7.1, 
Wordstore 7 
  

Log on Variety of passive 
forms. 
Różnorodność form 
strony biernej. 

Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne 

Strona bierna Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
opinie 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje oraz wyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych oraz tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.12. (korzystanie 
z urządzeń); II 
3.1.; III 4.5.; IV 
6.4., 6.8.; V 8.1.; 
***1 

SB: 1-5/98; 
140 
WB: 1-5/94 
lub MEL 
TB: 114; 
Testing 
Programme 
7.2; 156-157 
  

Log on Problems with 
technology - 
listening. Problemy 
związane z 
technologią - 
rozumienie 
tekstów 
słuchanych. 

Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne 

– Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
wyszukuje w tekście słuchanym 
określone informacje oraz określa główną 
myśl tekstu 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
problemy związane z korzystaniem z 
urządzeń 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 

I 1.12. 
(komunikacja 
elektroniczna, 
problemy z 
nowoczesnymi 
technologiami); II 
2.1., 2.3.; III 4.1.; 
IV 6.4.; V 8.1.; 

SB: 1-9/99, 
Wordstore 
7E/150 
WB: 1-5/95 
lub MEL 
TB: 115 
  



 

przekazuje informacje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 

wizualnych oraz tekstach 
anglojęzycznych 

***1; ***2 

Log on Wearable 
technology - 
reading. 
Urządzenia 
elektroniczne 
noszone przez 
ludzi - rozumienie 
tekstów czytanych. 

Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne 

– Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego 
oraz znajduje w tekscie określone 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
aplikacje telefoniczne, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje oraz wyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.12. 
(nowoczesne 
technologie 
komunikacyjne); II 
3.1., 3.3.; III 4.1., 
4.5.; IV 6.4., 6.8.; 
V 8.1.; ***1, ***3 

SB: 1-3/100, 
4-8/101, 
Wordstore 
7F/150 
WB: 1/96, 
2-5/97 lub 
MEL 
TB: 116-117 
  

Log on Talking about 
general feelings or 
beliefs - passive 
reporting 
structures. 
Konstrukcje strony 
biernej służące do 
prezentowania 
poglądów i 
przekonań. 

Szkoła Konstrukcje 
strony biernej 
służące do 
prezentowani
a poglądów i 
przekonań 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu słuchanego i 
czytanego, wyszukuje w tekście 
określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń 
relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.3. (fakty 
matematyczne); II 
2.1., 2.3., 3.1., 
3.3.; III 4.4.; IV 
6.4.; V 8.1. 

SB: 1-6/102; 
141 
WB: 1-5/98 
lub MEL 
TB: 118; 
Testing 
Programme 
7.5; 157-158 
  

Log on Asking for and 
giving clarification. 
Pytanie o 
wyjaśnienia i 
udzielanie 
dodatkowych 
informacji. 

Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne 

– Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
wyszukuje w tekście słuchanym 
określone informacje oraz określa główną 
myśl tekstu 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
wpływ technologii na życie, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje, wyraża swoje 
opinie i emocje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.12. (urządzenia 
zastępujące ludzi); 
II 2.1., 2.3.; III 
4.1., 4.5.; IV 6.4., 
6.8.; V 8.1.; ***1; 
***4 

SB: 1-6/103 
WB: 1-4/99 
lub MEL 
TB: 119 
  



 

Log on A 'for and against' 
essay. Rozprawka 
argumentacyjna. 

Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne 

Zwroty 
wyjaśniające 
powód 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego, 
wyszukuje w tekście czytanym określone 
informacje, określa intencje nadawcy 

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń 
przedstawia fakty dotyczące korzystania 
z technologii, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, przedstawia wady i zalety 
pewnych rozwiązań stosując zasady 
konstruowania rozprawki 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje, wyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.12. (korzystanie 
z technologii); II 
3.1., 3.3., 3.4.; III 
5.3., 5.5., 5.7., 

5.12.; IV 7.2., 7.6.; 
V 8.1. ***1; 
***3.1.; ***7.3. 

SB: 1-5/104, 
6-11/105 
WB: 1-
4/100, 5/101 

lub MEL 
TB: 120-121 
  

Log on Using confusing 
words. Poprawne 
używanie słów 
powszechnie 
mylonych. 

– Poprawne 
używanie 
słów 
powszechnie 
mylonych 

Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– SB: 1-6/106 
WB: 1-4/101 
lub MEL 
TB: 122 
  

Log on Review 7. 
Powtórzenie 
materiału 

Powtórzenie 
poznanego 
słownictwa 

Powtórzenie 
poznanych 
struktur 
gramatycznyc
h 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu słuchanego, 
wyszukuje w tekście określone 
informacje, określa intencje nadawcy 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń 
przedstawia fakty dotyczące korzystania 
z technologii, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, przedstawia wady i zalety 
pewnych rozwiązań stosując zasady 
konstruowania rozprawki 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
rozpoczyne, prowadzi i kończy rozmowę, 
przekazuje informacje oraz wyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 

I 1.12. (korzystanie 
z technologii); II 
2.1., 2.3., 2.4.; III 
4.3., 4.5., 4.7., 
5.3., 5.5., 5.7., 
5.12.; IV 6.2., 6.8., 
7.2., 7.6.; V 8.1., 
8.3.; ***1; 
***4.2.; ***5.2.; 9 

SB: 1-6/108, 
7-13/95 
WB: 1-
6/102, 7-
10/103 lub 
MEL 
TB: 124-
125; Testing 
Programme 
Unit 7 
  

Log on Test 7. Test z 
działu 7 

– – Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– ePanel 
   



 

Around the 
globe 

Teenager saving 
the oceans - 
reading. 
Nastolatek 

ratujący oceany- 
rozumienie 
tekstów czytanych. 

Świat przyrody, 
podróżowanie i 
turystyka 

Przedrostki, 
słowotwórstw
o 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego 
oraz znajduje w tekście określone 
informacje 

Tworzenie wypowiedzi: Uczeń 
przedstawia fakty dotyczące odpadów 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.8., 1.13. (świat 
przyrody, 
zanieczyszczenia); 
II 3.1., 3.3.; III 

4.3.; IV 6.8.; V 
8.1.; ***1, ***3.1. 

SB: 1-2/110, 
3--14/111, 
Wordstore 
8A-D/151 

WB: 1-
4/104, 5-
7/105 lub 
MEL 
TB: 126-
127; Testing 
Programme 
8.1 
  

Around the 
globe 

Unreal past and 
regrets. Wyrażanie 
żalu dotyczące 
wydarzeń z 
przeszłości. 

Podróżowanie i 
turystyka 

Wyrażanie 
żalu 
dotyczące 
wydarzeń z 
przeszłości 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu słuchanego 
oraz wyszukuje w tekście określone 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
żal dotyczący zdarzeń z przeszłości 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
wyraża swoje emocje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.8. 
(wypoczynek); II 
2.1., 2.3.; III 4.5.; 
IV 6.9.; V 8.1.; 
***1 

SB: 1-9/112; 
142 
WB: 1-6/106 
lub MEL 
TB: 128; 
Testing 
Programme 
8.2; 158-159 
  

Around the 
globe 

Intelligent animals 
- listening. 
Inteligentne 
zwierzęta - 
rozumienie 
tekstów 
słuchanych. 

Świat przyrody Słowotwórstw
o 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu słuchanego, 
znajduje w tekście określone informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie na temat 
zwierząt 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
wyraża swoje opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych oraz tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.13. (inteligentne 
zwierzęta); II 2.1., 
2.3.; III 4.5.; IV 
6.8.; V 8.1.; ***1; 
***2.1. 

SB: 1-9/113, 
Wordstore 
8E/151 
WB: 1-4/107 
lub MEL 
TB: 129 
  

Around the 
globe 

Travel - films you 
will never forget - 
reading. Podróże - 
filmy, których nie 
da się zapomnieć - 
rozumienie 
tekstów czytanych. 

Podróżowanie i 
turystyka, kultura 

Konstrukcje 
czasu 
przeszłego 
służące do 
opisu 
wydarzeń 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego, 
wyszukuje określone informacje, określa 
kontekst wypowiedzi 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie dotyczące 
podróżowania, opisuje swoje 
doświadczenia 

I 1.8., 1.9. (filmy 
podróżnicze); II 
3.1., 3.3., 3.5.; III 
4.5., 4.9.; IV 6.4., 
6.8.; V 8.1.; ***1; 
***3; 12 

SB: 1-4/114, 
5-8/115, 
Wordstore 
8F/151 
WB: 108, 1-
6/109 lub 
MEL 
TB: 130-131 



 

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje oraz wyraża swoje 
opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 

przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

  

Around the 
globe 

Emphasis - cleft 
sentences and 
inversion. 
Podkreślenie 
informacji - 
wtrącenia i 
inwersja w zdaniu. 

Świat przyrody Podkreślenie 
informacji - 
wtrącenia i 
inwersja w 
zdaniu 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu słuchanego 
oraz wyszukuje w tekście określone 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

I 1.13. 
(zanieczyszczenia); 
II 3.1., 3.3.; ***1 

SB: 1-6/116; 
143 
WB: 1-5/110 
lub MEL 
TB: 132; 
Testing 
Programme 
8.5; 159 
  

Around the 
globe 

Giving a 
presentation about 
a natural wonder. 

Wygłaszanie 
prezentacji na 
temat cudów 
przyrody. 

Świat przyrody – Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu słuchanego, 
wyszukuje w tekście określone 

informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie dotyczące 
podróżowania, opisuje swoje 
doświadczenia 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.13. (cuda 
przyrody); II 2.1., 
2.3.; III 4.5., 4.9.; 

IV 6.8.; V 8.1. 
***1; ***6.2.; 10; 
11 

SB: 1-7/117 
WB: 1-4/111 
lub MEL 

TB: 133 
  

Around the 
globe 

A letter to an 
editor about 
protecting the 
natural 
environment. List 
oficjalny do 
redakcji dotyczący 
ochrony 
środowiska 
naturalnego. 

Świat przyrody – Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego, 
wyszukuje określone informacje oraz 
określa intencje nadawcy 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń opisuje 
wybrany park narodowy, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie stosując właściwy 
styl wypowiedzi 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje informacje, wyraża swoje 
opinie oraz emocje 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach 
anglojęzycznych 

I 1.13. (zagrożenia 
środowiska, 
zanieczyszczenia, 
ochrona środowiska 
naturalnego); II 
3.1., 3.3., 3.4 III 
5.1., 5.5., 5.12.; IV 
7.2., 7.6., 7.7.; V 
8.1. ***1, ***5.2 

SB: 1-5/118, 
6-10/119 
WB: 1-
5/112, 6/113 
lub MEL 
TB: 134-135 
  

Around the Word families - – Rodziny Rozumienie wypowiedzi: – – SB: 1-5/120 



 

globe prefixes and 
suffixes. Rodziny 
wyrazów - 
przedrostki i 

przyrostki. 

wyrazów - 
przedrostki i 
przyrostki 

Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

WB: 1-3/113 
lub MEL 
TB: 136 
  

Around the 
globe 

Review 8. 
Powtórzenie 
materiału 

Powtórzenie 
poznanego 
słownictwa 

Powtórzenie 
poznanych 
struktur 
gramatycznyc
h 

Rozumienie wypowiedzi: Uczeń 
określa główną myśl tekstu czytanego, 
wyszukuje w tekście określone 
informacje 
Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, przedstawia 
wady i zalety różnych rozwiązań, stosuje 
zasady konstruowania listu formalnego 
Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w tekstach, 
materiałach wizualnych oraz przekazuje 
w języku angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

I 1.8., 1.13. 
(podróże, 
środowisko 
naturalne); II 3.1., 
3.3.; III 4.5., 4.7., 
5.1., 5.5., 5.12.; IV 
6.8., 7.6.; V 8.1., 
8.3.; ***1; 
***4.2.; ***5.2. 

SB: 1-6/122, 
7-9/123 
WB: 1-
6/114, 7-
10/115 lub 
MEL 
TB: 138-
139; Testing 
Programme 
Unit 8 
  

Around the 
globe 

Test 8. Test z 
działu 8 

– – Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– ePanel 
  

Around the 
globe 

Omówienie testu 
po rozdziale 8 

– – Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– SB: – 
WB: – 
TB: – 
  

Podsumowanie 
pracy uczniów 

Podsumowanie 
pracy uczniów 

– – Rozumienie wypowiedzi: – 
Tworzenie wypowiedzi: – 
Reagowanie na wypowiedzi: – 
Przetwarzanie wypowiedzi: – 

– SB: – 
WB: – 
TB: – 
  

 

Pozostał lekcje poświęcone będą na  

 prezentacje uczniów/klasowe dyskusje i debaty 

 dodatkowe zadania gramatyczno- leksykalne z poziomu rozszerzonego 

 projekcje filmów a angielskiej wersji językowej 


